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1. Solução para áreas carenciadas em África
1.1 Enquadramento
A Larus, Artigos e Equipamentos para Construção, Lda. e a Iberia Advanced Health Care, Lda.,
especialista em investigação e implementação de projetos nas áreas científicas, desenvolveram
uma nova abordagem na prevenção e vigilância da saúde. A Larus, envolvida no desenvolvimento
do produto é responsável pela sua produção, comercialização e implementação.
Partindo do envolvimento dos cidadãos na prevenção e vigilância da sua própria saúde, o
AFRICA LIFE consiste num equipamento para apoio de saúde em África, destinado às populações
desapoiadas.

Benefícios
- Informação sobre o atual estado de saúde.
- Deteção precoce e prevenção de doenças.
- Melhoria e redução de custos na Saúde Pública.
- Solução chave na mão.

Descrição sumária do Africa Life
O projeto AFRICA LIFE é uma Unidade de Saúde que integra estruturas tipo “contentores
com isolamento térmico” e redes mosquiteiras - prevendo a utilização de gerador ou painéis
fotovoltaicos, ar condicionado e iluminação - adequadas a locais desapoiados, com difíceis
condições de acesso.
Constituído por três módulos, cada um tendo uma função específica, podendo prescindir-se de
parte deles, de acordo com as necessidades do local.
De reduzidos custos, face às vantagens obtidas e aos meios humanos disponíveis. Transporte
facilitado por carga marítima ou por terra e de fácil colocação, com os equipamentos interiores já
instalados.
O “AFRICA LIFE ” apresenta-se como uma solução com:
- grande alcance social, pelo auxílio que presta a populações desapoiadas;
- forte visibilidade política;
- custos otimizados;

www.larus.pt
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1.2 Termos e Condições Gerais de Fornecimento
1. Disposições Gerais
As presentes Condições Gerais de Fornecimento são aplicáveis aos pedidos de fornecimento
do AFRICA LIFE e excluem a aplicabilidade de outras condições apresentadas pelo cliente,
permanecendo em vigência os acordos pré existentes desde que assim definido pelas partes.
Alterações e aditamentos só serão respeitados mediante acordo por escrito.

2. Encomendas
As encomendas são consideradas firmadas quando o cliente validar por escrito a confirmação de
encomenda à Larus.

3. Preços
Os preços entendem-se líquidos e têm uma validade de 90 dias. O transporte está incluído até
um porto local.

4. Condições de Pagamento
Com a formalização da encomenda:
- pagamento de 30%;
- carta de crédito confirmada e irrevogável, no valor de 70%.
Qualquer incumprimento, resolução unilateral do contrato ou cancelamento posterior da
encomenda por parte do cliente, incorrerá no pagamento de 30% do valor total da encomenda.

5. Prazo de Entrega
A entrega e/ou montagem dos materiais realizar-se-á nos prazos combinados com a entidade
adjudicante e estabelecidos na confirmação de encomenda.

6. Condições de Garantia
2 anos contra defeitos de fabrico.

7. Assistência Técnica após venda
A assistência técnica terá que ser solicitada diretamente à Larus. A assistência técnica durante
o período de garantia é totalmente grátis, desde que as anomalias verificadas sejam devidas a
defeitos de fabrico e não acusem má utilização ou a intervenção de terceiros não autorizados.

8. Equipamento
A evolução do AFRICA LIFE pode levar à alteração de alguns equipamentos, por melhor se
adequarem, por descontinuidade, maior facilidade de manutenção, ou por outro motivo que o
justifique.

9. Lei Aplicável e Regulação de Litígios
Em caso de litígio é competente o tribunal do domicílio da Larus.
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1.3 Descrição do AFRICA LIFE
O “AFRICA LIFE ” é uma Unidade de Saúde, fácil de transportar e implantar, desenvolvido para
zonas carenciadas.
Integra módulos tipo “contentores com isolamento térmico”, cada um com uma função específica:
- consulta;
- internamento;
- internamento para infecto-contagiosas;
É obtida informação sobre a saúde através dos questionários incluídos no software “Africa Life” e
dos testes realizados nos equipamentos médicos de check-up instalados nos módulos.
O projeto, desenvolvido atendendo às condições de saúde que se verificam em alguns territórios
africanos, prevê a sua permanente atualização.
Na adaptação do AFRICA LIFE a estas populações, numa primeira fase foram avaliados os dados
publicados pela OMS relativos aos problemas de saúde mais recorrentes nos países africanos, para
definir o seu rastreio e as formas de atuação mais aconselháveis.
Ressaltam, como principais doenças, as infecto-contagiosas, nomeadamente HIV e tuberculosas e
ainda doenças respiratórias e a malária. Seguem-se os problemas neo-natais e com parturientes.
Em grande evolução encontra-se a hipertensão arterial.
Esta avaliação é efetuada cruzando a percentagem da população com estas patologias com os
dados relativos a óbitos.
Estuda-se a população que este projeto pode assistir e qual a diminuição da mortalidade atingível,
investigação dificultada pela reduzida quantidade de dados relativos à mortalidade.
As Unidades de Saúde AFRICA LIFE completas, prevêm um módulo de consulta, um módulo de
internamento e um módulo de isolamento para infecto-contagiosas, incluindo produção de
energia com recurso a painéis fotovoltaicos, ar condicionado, iluminação, computador e software
específico, reservatório para água, reservatório para fossa, pérgolas de ensombramento e formação
aos responsáveis pela utilização dos equipamentos.
Idealmente, com cada equipamento é possível obter 10.000 consultas por ano.

Esquema de implantação
12m
6m

www.larus.pt
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1.4 Módulos
Os módulos incorporam equipamentos de check-up de saúde. O projeto prevê o acompanhamento
por um profissional, ao qual é ministrada formação, permitindo garantir os primeiros cuidados
de saúde, vigiar e acompanhar a evolução do doente, bem como avaliar dados globais de saúde
de determinada região. A informação recolhida será avaliada podendo, em casos difíceis ou de
dúvida, ser emitido um relatório para um centro médico de apoio, que determinará o tipo de
abordagem ao doente.

MÓDULO DE ISOLAMENTO
(infecto-contagiosas)

ZONA TÉCNICA
(gerador, ar condicionado)

MÓDULO DE CONSULTA

QUARTO DE
APOIO

WC

MÓDULO DE INTERNAMENTO

ZONA DE ESPERA
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1.4.1 Módulo de Consulta
Neste módulo é efetuado um check-up básico de saúde com um conjunto de equipamentos
médicos, reforçados e de fácil utilização. Prestam-se cuidados imediatos, que podem ir
desde pensos ou ligaduras, vacinação, análises, medicação intravenosa, ou testes como
eletrocardiograma, espirometria, gasometria ou ainda manobras de suporte básico de vida.
Serão recolhidos valores relativos a tensão arterial, colesterol, fluxometria, eletrocardiografia,
hábitos (escala de sonolência de Epworth; monóxido de carbono), perfil urogenital (questionário
de incontinência urinária ou teste de urofluxómetro, desenvolvido com sistema de auto-lavagem),
perfil pulmonar (espirometria; SpO2), marcadores metabólicos (colesterol; glicémia; triglicerídeos),
marcadores prostáticos (Psa), marcadores físicos (altura, peso, IMC, perímetro abdominal), perfil
cardio-vascular (pressão arterial; ECG; questionário de claudicação intermitente), perfil venoso
(questionário de avaliação venosa), risco cardio-vascular (Score de risco CV), perfil bio-mecânico
(exame postural; apoio plantar), visão (daltonismo; acuidade visual), perfil uro-genital (ph,
densidade, glicose, proteína, emácia, leucócitos, cetonas, urobilinogénio, nitratos, cristais, células
epíteliais), para além dos testes e das análises relativas a doenças recorrentes nestas populações.

ZONA TÉCNICA
(gerador, ar condicionado)

WC

ZONA DE ESPERA

www.larus.pt
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Integra ainda:
- WC equipado com sanita, lavatório e espaço reservado para instalação de um urofluxómetro;
- área de consulta com secretária e cadeiras, armário com equipamentos de check-up, marquesa
com gavetas, frigorífico e banca com lavatório;
- compartimento das máquinas (opção gerador e ar condicionado).
- pérgola exterior e banco de espera.
Os dados recolhidos serão anotados numa folha de registo, ou inseridos num programa de
computador.
Para além destes dados, informações complexas serão enviadas para centros médicos ou hospitais,
via satélite, gsm, wi-fi ou rádio, para o que se desenvolveu um software específico. Esta situação
prevê o apoio, por parte de um corpo médico, na interpretação à distância dos dados mais difíceis
e o aconselhamento no tratamento a efetuar.
Estes “diagnósticos”, historial clínico e sinais vitais ficarão armazenados, podendo ser consultados
para análise futura, auxiliando no estabelecimento de políticas regionais de saúde.

Equipamentos de Check-Up
Este módulo é equipado com equipamentos standard de Check-Up médico, modificados a partir
de equipamentos de utilização hospitalar, no sentido do seu reforço, prevendo uma utilização
intensiva, sem prejuizo da sua segurança e dispensando o recurso a profissionais de saúde
altamente qualificados.
Balança + Craveira

Tensiómetro (Esfigmomanômetro)

Oximetro (Leitor SPO2 de Pulso)

Podoscópio

Fita-métrica

Telemedicina/telemetria

Eletrocardiógrafo

08

PROPOSTA AFRICA LIFE

Software Africa Life
(com armazenagem de Historial Clínico)
Serão selecionados e treinados os responsáveis pelos equipamentos, aos quais será ministrada
formação para apoio à população carenciada de saúde primária.
O software AFRICA LIFE foi desenvolvido no sentido da obtenção de dados que permitam uma
avaliação e a implementação de um tratamento que se pode iniciar.
Envolve a identificação e o início do relacionamento com o paciente. A entrevista é um ato
importante no despiste de doenças ou patologias, quando bem conduzida.
Os resultados obtidos nos equipamentos de check-up são adicionados à entrevista e - associados
à informação e interpretação de quadros representados nos placards que se exibem igualmente no
exterior - permitem a obtenção de informações relevantes. Os casos mais difíceis ou complexos
serão interpretados na unidade central da saúde para onde são enviados estes dados (via satélite,
gsm, wi-fi ou rádio).
O desenvolvimento do software Africa Life foi adequado às patologias mais frequentes nos países
africanos, de acordo com a OMS. Também o diagnóstico leva em conta as condições de tratamento
possíveis ou adequadas às condições locais.

www.larus.pt
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Placards Informativos e Interpretativos incluídos no software Africa Life
Circunferência abdominal

Tabela de IMC

Diabetes T2 e DCV

Tensão Arterial

Doença Cardiovascular Fatal

Saturação do Oxigénio

Análise Plantar

Recomendações Úteis

Nível de Hidratação

Urofluxómetro

Auto-exame testicular

Auto-exame da mama
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Equipamentos de Apoio
1. Computador

2. Cadeira de Rodas

3. Reservatório abastecimento água (3.000L)

4. Reservatório para esgotos (3.000L)

5. Ar condicionado

www.larus.pt
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6. Alimentação fotovoltaica
O sistema fotovoltaico para fornecimento de energia foi dimensionado com
base nos valores médios de exposição solar verificados num país em África,
considerando o funcionamento durante oito horas diárias.
Os requisitos energéticos do projeto tiveram em conta as potências dos
equipamentos previstos (PC, iluminação, ar condicionado e dispositivos
médicos), bem como os fatores de correção.
Considerando a irradiância e latitude do local, optou-se pela inclinação
dos módulos em 10º atendendo à situação mais desfavorável em termos de
exposição solar.
O dimensionamento do sistema e seleção dos equipamentos (painéis
fotovoltaicos, baterias, inversor e regulador de carga), exige uma potência total
para o gerador fotovoltaico de 2000 Wp, constituído por duas fileiras de quatro
painéis de 250 Wp e um banco de baterias formado pelo paralelo entre duas
séries de quatro baterias VRLA (valve regulated lead acid) de 12V, com uma
capacidade de 155Ah (curva de descarga C10), perfazendo uma capacidade total de 310Ah a 48V.
Como resultado, obtém-se um sistema que permite alimentar, em termos médios, uma carga constante de
720W durante as oito horas de funcionamento previstas.
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1.4.2 Módulo de Internamento
Preparado para internamento com vigilância (ex.: oxigenoterapia, medicação intravenosa, etc.).
Integra quarto com cama e arrumos e quarto de internamento com maca.

1.4.3 Módulo de Isolamento (infecto-contagiosas)
Concebido para internar pacientes portadores de patologias infecto-contagiosas.
Integra hall de entrada com estutura de ensombramento, que dá acesso individual a dois quartos
com cama e arrumos, para internamento com vigilância.

www.larus.pt

Artigos para Construção e Equipamentos, Lda
Apartado 100
3854-909 Albergaria-a-Velha
tel. +351 234 520 600
comercial@larus.pt
www.larus.pt

Iberia Advanced Health Care, Lda.
Avenida Montevideu, 236
4150-516 Porto
Tel. +351 226 197 700
geral@iberiadvancedhealthcare.com
www.iberiadvancedhealthcare.com

