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Porta De Acesso ao Exterior  
( 1 De 2)   

( Zona Farmácia)  

Vista Interior Geral  
 (Porta De Fole Fechada) 

Separação De Zona De Gabinete 
Da Zona De Farmácia  
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Cabine Audiométrica 

Cabine Audiométrica  
Pormenor Interior 

Cabine Audiométrica  
Pormenor Exterior 

Saúde para Todos 
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Marquesa Colchão e Arrumos Inferiores com 2 Módulos de Gavetas 

Saúde para Todos 
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Secretária Mesa Dobravel de Apoio Externo Bancada de Trabalho com Lavabo 

Saúde para Todos 
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Vista Geral Farmácia 

Detalhe Clarabóia 

Coluna de Gavetões Pharma-org Detalhe Frigorifico 

Saúde para Todos 
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Toldo 

Escada de Acesso 

Saúde para Todos 
 



Enquadramento Estratégico 

  

ü As UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE, são a intervenção estratégica para a humanização dos serviços de saúde. 

Serão um veículo do serviço de proximidade que permitirá realizar o conjunto de rastreios de saúde e participar 

em acções de sensibilização e prevenção sobre algumas das patologias que mais afectam as populações 

distantes dos centros urbanos  

ü O projecto Saúde para Todos é uma solução de baixo custo para o serviço de proximidade do conjunto de 

rastreios de saúde e acções de sensibilização ou prevenção sobre algumas das patologias que mais afectam os 

timorenses a que junta o fornecimento de medicamentos gratuitos de qualidade controlada a populações onde 
ainda não existam instalações para o efeito, nomeadamente nas localidades remotas ou, onde os 

estabelecimentos disponíveis não oferecem garantias da origem dos medicamentos ou da sua correcta 

armazenagem, ou ainda da qualificação do pessoal que os operam 
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Definição 

Seguindo este principio foi desenhada “edificação” móvel que para além de garantir as duas vertentes chave -  
CONSULTA E FARMÁCIA - permite a acessibilidade a locais remotos. 

 

Os utentes terão acesso a: 

•  Consultas médicas de Rotina ( Medicina Geral) 

•  Realização de Exames de Rotina  adaptados ás circunstâncias da região,  nomeadamente: 

•  Rastreio da Visão com equipamento fixo para acuidade visual, assim como, unidade de 

refracção; Lâmpada de Fenda; Optotipos; Caixa de lentes de ensaio; Luneta de ensaios (lentes) e 
Autorefratómetro. 

•  Rastreio de audição, com equipamento e cabine audiométrica 

•  Análise á urina com equipamento próprio. 
•  Análises rápidas, com pequena quantidade de sangue ao: Alcóol, Colesterol, Glucose, 

Hemoglobina, Hematocritos, Triglicéridos, Lactato e Colesterol Total. 
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Definição 

•   Testes Rápidos para: Malária (4 espécies), Dengue, Hepatites A/B/C, Mononucleose, Tifoide, 

Tuberculose, Gravidez, HCG. 

•  Poderá também ser utilizada em Programas no âmbito da prevenção e sensibilização da 

população tais como : Planos de Vacinação, Rastreio Geral da Hepatite, Rastreio da Hipertensão 

arterial, Rastreio da Audição, Rastreio da Visão e outros.  

•  Acesso aos medicamentos para as patologias primárias, consideradas necessárias para uma 

solução desta natureza 

Notas:  

1 – A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE inclui frigorifico necessário a preservação dos medicamentos; 

2 – Estão asseguradas as condições de higiéne, segurança e bem estar quer para os utentes quer para os  profissionais de saúde 

com WC e Sistema de Ar Condicionado;	
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Modelo de Actuação 

 A  UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE deslocar-se-á semanalmente e em dias fixos a todos os sucos para o 
atendimento à população, com o objectivo de; 
 

•  Prestar cuidados básicos continuados de saúde,  

•  Gestão do regime terapêutico,  

•  Rastreios gerais ao índice de massa corporal, tensão arterial, diabetes, colesterol, exames 
oftalmológicos e auditivos 

•  Testes gerais de análises clinicas de despistagem de doenças, HIV, malária, hepatites, entre outras 
 

A cada três meses implementará um novo rastreio, imunização e sensibilização em torno de uma patologia 
frequente na população, com especial atenção para crianças e idosos.  

A instalação também na viatura de uma “farmácia mais perto” proporcionará enormes melhorias nas condições de 
vida das populações. Rapidamente e com custos pouco significativos irá permitir e garantir a existência regular 
dos medicamentos essenciais ao nível dos cuidados de saúde primários,  facilitar as condições de armazenagem, 
de distribuição e a utilização dos medicamentos neste nível e, desta maneira, melhorar o abastecimento de 
medicamentos à população. 

 

GROUP



Modelo de Actuação 

Para que o profissionais de saúde alocadas as UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE desempenhem de forma exemplar 
todas as suas funções tanto a nível técnico como a ao nível humano, serão ministradas formações específicas, 
englobadas num programa global assente em dois modelos distintos: modelo presencial e modelo e-learning. 

 

Serão ministrados cursos básicos dentro das respectivas áreas de intervenção de forma a que estes profissionais 
reúnam todas as condições para prestar a todos os utentes um serviço credível e eficaz quer seja na fase de 
diagnóstico quer na fase da terapêutica, sempre associadas à componente social onde a sensibilização para as 
diferentes realidades da população será o principio-chave. 

 

Toda actividade das UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE deverá ser suportada por uma edificação compacta – fixa – 
que deverá ser a responsável pela reposição dos diferentes tipos de consumíveis e medicamentos, bem como a 
base da operações e formação dos profissionais de saúde alocados às viaturas. 
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DESCRIÇÃO TÉCNICA 



Descrição de Equipamentos GROUP

ESTRUTURA 

1 
caixa tipo mista (fechada), construída em painéis de poliuretano, tipo sandwich, revestidos a resina polyester, 
reforçados, tecido e fibra de vidro, totalmente imputrescível 

2 portas laterais, com uma folha, providas de dobradiças, a permitir uma abertura a 180º   

2 fechadura 

1 divisória fixa com porta de fole 

1 divisória fixa para compartimentação (instalação sanitária)   

1 porta de fole (instalação sanitária)   

2 clarabóias em acrílico 

1 fundo preparado para receber chão de pvc   

1 sistema de segurança nas portas exteriores, para quando aberta 

Transportada através de uma carroçaria de marcas reconhecidas internacionalmente, na indústria automóvel 
pela sua fiabilidade e com tracção as 4 rodas (4 x 4) de forma a garantir a estabilidade e segurança dos seus 
ocupantes durante os trajectos, mas também a acessibilidade a locais distantes onde a maioria dos veículos 
não conseguem chegar, a UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE é constituída por :  



Descrição de Equipamentos GROUP

ESTRUTURA 

1 iluminação exterior topos e lateral   

2 escadas de acesso ao interior   

1 depósito com ligação á rede de águas limpas   

1 tampão exterior de abastecimento de águas   

1 bombas de ligação a depósito de águas  

1 depósito de águas residuais com ligação aos diversos dispositivos e válvula de descarga;   

1 acabamentos a perfis de alumínio 

1 batentes traseiros   



Descrição de Equipamentos GROUP

ESTRUTURA 

1 porta de acesso a gaveta de águas residuais (sanita química)   

1 sanita química   

1 lavatório 

1 suporte para papel   

1 espelho 

PREVENÇÃO/ACESSEBILIDADE 

3 extintor pó químico 2kg com suporte   



Descrição de Equipamentos GROUP

CLIMATIZAÇÃO 

2 ar condicionado exterior 220v/5200btu para 20m3 quente e frio 

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA 

1 gerador acoplado insonorizado 2.8 kva 		

1 instalação electrica 220 vlts com tomadas 220 vlts, quadro electrico com disjuntores de protecção. 

10 tomada interior 220v 

1 tomada de 220v com tampa de protecção exterior para alimentação rede pública 

1 extensão 220v de 2x1,5 com terra em desenrolador com 25m e fusivel de protecção 



Descrição de Equipamentos GROUP

ILUMINAÇÃO INTERIOR 

6 candeeiro fluorescente 220v colocados no tecto 

TOLDO 

1 toldo exterior lateral com 4,06 

VÁRIOS 

1 piso em pvc antiderrapante 

1 focos de trabalho exterior (par) 



Descrição de Equipamentos GROUP

GABINETE | CONSULTÓRIO MÉDICO 

1 marquesa com colchão e arrumos inferiores com 2 módulos de gavetas 

1 módulo vertical com prateleiras/armários 

1 bancada de trabalho com lavabo 

1 secretária de trabalho 

3 cadeira tipo escritorio 

1 contentor no piso para resíduos sólidos 

1 dispensador para sabão líquido + recarrarga (1) 

1 dispensador para papel de mãos + recarrarga (1) 

1 suporte caixa de luvas 



Descrição de Equipamentos GROUP

1 CABINE AUDIOMÉTRICA 

dimensões externas 80x90x205 

sistema de fechamento: magnético 

janela: vidro blindado 

sistema de ventilação 

alimentação: 220 v - 50/60 hz - 50w lâmpada interior 

ligar placa: dupla face, com seis conectores estéreo 

mesa dobrável apoio externo 



Descrição de Equipamentos GROUP

1 RASTREIO AUDITIVO COM IMPRESSORA 

headphones peltor   

comando de resposta do paciente   

cabo de conexão pc + software 

manual do usuário 

cálculo de índices 

comparação de curvas de teste 

impressão de exames 

exames automáticos ± 5 minutos 

orientação de ferquencias e decibels 



Descrição de Equipamentos GROUP

1 EQUIPAMENTO DE LEITURA URIAN 1001 

ligação a pc – software incluído 

utilização fácil, visor lcd 

automáticas e tratamento rápido em todo o teste (30 ~ 60 segundos) 

testes de urianálise (tiras) leitura eab10 parâmetros 

embalagem de 100 unidades 



Descrição de Equipamentos GROUP

1 EQUIPAMENTO DE ANALISES VARIO II LABORATORY DP 310 

compacto e portátil | tamanho: 195x100x45 milímetro 

fácil utilização 

10 parâmetros bioquimica 

pequena quantidade de sangue (10 µl) 

comprimentos de onda: 520/546 nm 

interface: rs232c 

alimentação: rede elétrica ou a pilhas 



Descrição de Equipamentos GROUP

1 EQUIPAMENTO DE ANALISES VARIO II LABORATORY DP 310 (CONT.) 

PARÂMETROS: 

Álcool Triglicéridos 

Colesterol total Lactato 

Glucose Lactato – rápido 

Eritrócitos Colesterol total (40 unidades) 

Hemoglobina Glucose (40 unidades 

Hemoglobina - SLS Triglicéridos (40 unidades) 

Hematócrito 



Descrição de Equipamentos GROUP

1 TESTES RÁPIDOS MALÁRIA, DENGUE, HEPATITE A,B,C 

Malária 4 espécies (25 unidades) Mononucleose (20 unidades) 

Dengue (25 unidades) Tifoide (30 unidades) 

Hepatite A (30 unidades) Tuberculose (30 unidades) 

Hepatite B (25 unidades) Teste de gravidez 

Hepatite C (25 unidades) Teste hcg (50 tiras reagentes) 



Descrição de Equipamentos GROUP

1 EXAMES VISUAIS 

Unidade de refracção fiso rondo 

Lâmpada de fenda i3o 10x 16x 25x kh 

Optotipos ochio(monitor+tablet+wifi) 

Caixa lentes ensaio i3o universal 

Luneta ensaio i3O universal 

Auto refractómetro/keratómetro potec prk5000 



Descrição de Equipamentos GROUP

GABINETE FARMÁCIA 

5 
coluna de gavetões pharma-org, com 16 gavetas de 140mm de altura por coluna. Os fundos das 4 gavetas 
superiores são em acrílico e as restantes em melamina. profundidade utíl de 500mm e de montagem 
600mm. alfabeto incluído. altura 2200mm. largura de coluna 417mm.frentes metálicas e ilhargas a melamina 

1 
frigorífico md100 medidas 540x510x860mm com 2 frigorífico md100 medidas 540x510x860mm com 2 
prateleiras, porta vidro e mostrador digital, 75lt 

3 simbolo de farmacia no topo e laterais da viatura 



DESCRIÇÃO TECNOLÓGICA 



Modelo de Actuação 

Com o objectivo de uma gestão mais eficiente das Unidades Móveis de Saúde, e em consonância com a solução 
tecnológica para Farmácias e Armazéns, é possível desenvolver uma solução totalmente adaptada à realidade e 
conceito inerentes à UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 

Com a implementação desta solução, é possível ter uma gestão informática eficaz de todas as unidades móveis 
de saúde que, centralizando a informação num único servidor ( servidor central), permitirá:  

 

•  Gerir stocks, facturação e custos associados de cada unidade 

•  Registar a situação clinica de individuo, ou seja, registar os exames efectuados, e outras informações 
que permitirão para criar um historial clinico do individuo 

•  Extracção de dados e informação credível e regular acerca do diagnóstico, do estado de saúde da 
população, isto é capacidade de efectuar análises estatísticas - que permitirão definir planos de 
saúde para os anos seguintes. 

•  Sincronizar a informação via Internet, pelo envio de ficheiros resultantes de vendas que irão permitir 
centralizar a informação de vendas e de stocks 
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Arquitectura da Solução GROUP

OPERADOR DE TELECOMUNICAÇÕES 



Software de Gestão de Farmácia  GROUP

O software de gestão de farmácia surgiu a partir da necessidade de num mesmo 
produto conciliar de uma forma prática e simples (correspondendo às necessidades 
cada vez mais abrangentes do mercado actual) um Terminal POS com a gestão 
corrente do seu negócio. 
 
Com este software pode efectuar vendas, gerir encomendas aos fornecedores, 
controlar stocks, fazer inventários, introduzir novos produtos, fidelizar e ampliar os 
seus clientes, deixou de ser uma tarefa árdua, estando todas estas opções disponíveis 
à distância de um toque 
 
Tendo em conta que tempo é dinheiro, neste software criámos um menu de vendas 
em que o aspecto visual e prático das acções de vendas fosse de fácil execução. Num 
mesmo écrã é possível criar artigos de venda rápida (divididos por grupos), colocar 
descontos em produtos específicos ou numa conta global, usar múltiplos empregados 
sem ter de terminar qualquer operação, visualizar o total de artigos vendidos sem 
terminar a conta, fazer pagamentos mistos, emitir talão ou venda a dinheiro, anular 
produtos incorrectamente vendidos, aceitar devoluções, ver contas correntes... 
permitindo-lhe assim uma maior fiabilidade, comodidade e rapidez no atendimento dos 
seus clientes. 
 



Software de Gestão de Farmácia  GROUP

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
ü Múltiplos Utilizadores, Diversos Níveis de Acesso 
ü Fácil Programação de novos Artigos 
ü Saídas de Caixa 
ü Stocks 
ü Inventários 
ü Comissões 
ü Fichas de Clientes 
ü Fichas de Fornecedores 
ü Encomendas a Fornecedores 
ü Controlo de Armazéns 
ü Análise de Vendas 
ü Vários Formatos de Listagens 
ü Devoluções 
ü Sistema Operativo Windows 



Software de Gestão de Farmácia  GROUP

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

FARMÁCIAS MÓVEIS  

1 
Multifunções a Cores Lexmark modelo XC2130 (Copiador, impressora de rede, scanner de rede a cores e placa 

de fax / PC fax) 

1 

Monitor Touchscreen 19" 

Cpu mini slim mtx 660 

Windows 8.1 

Software de vendas e back office Multixop TP 

Display alfanumérico para cliente VFD 

1 Impressora térmica de facturas 

Leitor de código de barra 

1 Gaveta de Dinheiro 

1 UPS 1000VA 

1 Disco de Backup 



HEADQUARTERS          
UAE                
Dubai World Central 
Business Park District 
Building E, Office #453 

CONTACTOS 

CENTRAL OFFICE 
PORTUGAL        
Edf. Mythos | Esc. 302 
Av. D. João II, nº 42  
1990-095 Lisboa 

www.interway-group.com 




