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As atuais alterações demográficas, nomeadamente, o
aumento do número de idosos e aumento da esperança de
vida, são um desafio à sustentabilidade dos sistemas sociais e
de saúde. As novas ferramentas na área das TICs apresentam
hoje uma vasta gama de soluções para promover um
envelhecimento ativo da população, assim como reformular
os modelos de prestação de cuidados de saúde, reduzindo
custos e melhorando a qualidade de monitorização.
Para fazer frente a estes desafios, surgiu o projeto "AHA Assistência Humana Aumentada". Este projeto combina
inovação e investigação fundamental nas áreas de interação
homem-computador, robótica, biofeedback, jogos sérios e
ciências do desporto para desenvolver uma nova geração de
soluções TIC que visam a promoção de estilos de vida
saudáveis, assim como apoiar quem sofra de sequelas tais
como as decorrentes de um AVC.
Para este fim, o projeto AHA irá desenvolver um conjunto de
ferramentas baseadas em três princípios: 1) Aptidão física desenvolvimento das capacidades físicas e de soluções
personalizadas de apoio e otimização do processo de
reabilitação em pacientes; 2) Monitorização - utilização de
biosensores, sistemas de visão por computador e inteligência

artificial; e 3) Treinador Virtual - apoio ao nível das tarefas
diárias e orientação de exercícios.
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