
Como posso obter a APP?
A primeira APP europeia criada para dar 
apoio a cuidadores e pessoas com dano 
cerebral adquirido, para telemovel e tablet, 
pode ser descarregada gratuitamente em 
Google Play e Apple Store.

Se tem um IPhone 
pode descarregar a 
App na Apple 
Store:  
 http://goo.gl/GvsBoF 
ou através deste 
QR code

Se tem um tablet ou 
um telemovel Android 
smartphone faça 
download da app no 
google play:: 
https://goo.gl/LzuL2T ou 
neste QRCode

O projeto TOOLS4BRAIN é 

Erasmus + da União Europeia. O 
conteúdo deste aplicativo é de 
responsabilidade exclusiva dos 

parceiros do projeto e nem a 
União Europeia nem o Serviço 
Espanhol para Internacionali-
zação da Educação (SEPIE) são 

responsáveis pelo uso que possa 
ser feito das informações aqui 

divulgadas.



O projecto TOOLS4BRAIN O projecto 
"TOOLS4BRAIN: Formação e direitos para 
cuidadores formais e informais que 
cuidam de doentes com lesões cerebrais 
na Europa" concedido em Novembro de 
2017 pela União Europeia no âmbito do 
programa Erasmus + Cooperação para a 
Inovação e o Intercâmbio de Boas Práticas | 
Parceria estratégica para Educação de 
adultos, tem como objetivo desenvolver um 
aplicativo e um manual de boas práticas 
para o atendimento de pessoas com Dano 
Cerebral Adquirido, em diferentes idiomas.

Sob a alçada deste programa europeu, o 
NEURORHB (Serviço de Neuro reabilitação 
dos Hospitais Vithas) desenvolveu um 
aplicativo gratuito para smartphones e 
tablets com orientações e dicas praticas 
para cuidar da pessoa com danos cerebrais 
adquiridos e melhorar a qualidade de vida 
da familia. A par disso, as entidades 
FEDACE (representante de pessoas com 
Dano Cerebral Adquirido em Espanha), 
NOVAMENTE (representante do cuidador e 
da pessoa com dano cerebral adquirido em 
Portugal) e BOSEV (representando a 
Turquia) colaboraram e aconselharam 
o NEUROHB.

CONSELHOS E DICAS DE COMO 
CUIDAR DA PESSOA COM DANO 
CEREBRAL ADQURIDO  

A aplicação do NEURORHB fornece infor-
mações detalhadas sobre:

• mobilidade
• aprendizagem
• comportamento e emoção
• comunicação
• alimentação
• atividades diárias
• adaptação ao meio ambiente
• cuidados médicos
• recursos sociais
• família

Dentro dessas categorias, encontra dicas de 
orientação e ação, simples e precisas para 
cuidar de seu familiar.  
Todos eles incluem texto, imagens e vídeos 
que o ajudarão uma boa vivencia com 
pessoas com danos cerebrais

O QUE ENCONTRO NA 1ªAPP EUROPEIA 
DE APOIO AOS CUIDADORES E PESSOAS 
COM DANO CEREBRAL ADQUIRIDO?

accidente
vascular
cerebral

tumores
cerebrais

encefalite

INFORMAÇÃO PERSONALIZADA

De uma forma fácil e rápida, qualquer pessoa 
pode descarregar o aplicativo e assim obter 
dicas e orientações personalizadas preen-
chendo apenas um pequeno formulário.

Para obter informações personalizadas, 
registe-se e responda às perguntas do teste. 
Todos os conselhos e recomendações serão 
adaptados para o seu caso. Mais ainda, pode 

quantas vezes forem necessárias, com o 
objetivo de que as informações sejam 
sempre adequadas ao máximo à situação do 
seu familiar.
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cerebral

O projecto TOOLS4BRAIN O projecto 
"TOOLS4BRAIN: Formação e direitos para 
cuidadores formais e informais que 
cuidam de doentes com lesões cerebrais 
na Europa" concedido em Setembro de 2017 
pela União Europeia no âmbito do progra-
ma Erasmus + Cooperação para a Inovação 
e o Intercâmbio de Boas Práticas | Parceria 
estratégica para Educação de adultos, tem 
como objetivo desenvolver um aplicativo e 
um manual de boas práticas para o atendi-
mento de pessoas com Dano Cerebral 
Adquirido, em diferentes idiomas.

Sob a alçada deste programa europeu, o 
NEURORHB (Serviço de Neuro reabilitação 
dos Hospitais Vithas) desenvolveu um 
aplicativo gratuito para smartphones e 
tablets com orientações e dicas praticas 
para cuidar da pessoa com danos cerebrais 
adquiridos e melhorar a qualidade de vida 
da familia. A par disso, as entidades 
FEDACE (representante de pessoas com 
Dano Cerebral Adquirido em Espanha), 
NOVAMENTE (representante do cuidador e 
da pessoa com dano cerebral adquirido em 
Portugal) e BOSEV (representando a 
Turquia) colaboraram e aconselharam 
o NEUROHB.



Cliqueno botão superior 
para aceder ao menu princi-
pal no qual acede às dife-
rentes areas da APP.

Na secção Mais info encontra toda a informação 
relacinobada com termos e condições de privacidade 
da APP, bem como dos parceiros que contribuiram 
para a criação desta APP. Mais ainda permite avaliar 
esta APP.

Na Tools4Brain  encontra informação 
sobre o Project Erasmus+ para formação 
dos cuidadores informais e um acesso à 
pagina web deste programa europeu.

Na area de  acede aos seus 
dados com a possibilidade de os 

Na area de contacto pode enviar um email ao 
admnistrador desta APP.

Conselhos: Aceda aos conteu-
dos clicando nas diferentes 
areas.

Teste: para realizar um 
diagnóstico responda às 
varias perguntas e ao termi-
nar poderá aceder aos con-
selhos de uso. Quando com-
pleto, poderá alterar as suas 
respostas sempre que dese-
jar, basta que aceda a esta 
secção.

coMO usar a app?
Aqui, cuidadores e 
traumatizados, 
poderão ver como 
criar produtos que 
vão facilitar algu-
mas das atividades 
da vida diária.


