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RESUMO

Nas ultimas décadas a sociedade em que vivemos vem passando por grandes e significativas mudanças e adaptações, que em muito afetam nosso 
modus vivendi. Dentre as mais preocupantes estão às relacionadas à saúde pública, no tocante ao importante ressurgimento de doenças antes 
consideradas erradicadas ou sob controle pelas organizações de saúde. Doenças antigas como a dengue, tuberculose, febre amarela, aliadas a 
novas incidências que se desenvolvem em ritmo significativo, como a AIDS, Ebola, SARS, Chikungunha ou Zica Vírus, vêm preocupando 
sobremaneira as administrações de saúde pública em todo o mundo. Providências rápidas que apresentem a flexibilidade necessária para se 
adaptar às estratégias de combate e controle de tais agravos à saúde se apresentam como ferramentas indispensáveis aos formuladores dos 
planos de proteção das condições de vida das populações envolvidas. A própria Organização das Nações Unidas, face ao desafio, adotou a 
Resolução 2177/2014 que encoraja Estados-Membro a criarem mecanismos que possibilitem o rápido diagnóstico, o isolamento e a 
correspondente aplicação de ações do tratamento mais indicado. Diante desse cenário, desenvolvemos uma unidade móvel de assistência à 
saúde, sobretudo no combate a doenças epidêmicas em áreas afetadas criticamente. O objetivo desse projeto é oferecer a possibilidade de 
redução drástica na expansão dessas epidemias, possibilitando o acesso universal a informações, diagnósticos de alta qualidade e tratamento 
compatível com assistência ambulatorial. Visa também apoiar os modelos assistenciais existentes em cada região com o uso de novas 
ferramentas e tecnologias para que a informação e o cuidado à saúde seja amplamente acessível, especialmente para as populações mais pobres, 
geralmente as mais atingidas. A unidade móvel de atenção básica à saúde projetada é composta por módulos independentes, que se adaptam aos 
mais diversos meios de transporte e terrenos; além de poder atender desde pequenas campanhas de conscientização, até grandes catástrofes ou 
regiões atingidas por epidemias, de acordo com a configuração e quantidade de unidades agregadas. Desenvolvemos cinco tipos de módulos 
essenciais para assistência à saúde: consultório médico, serviço social, laboratório de análises clínicas, área de repouso e um módulo-mãe técnico 
que armazena, gera e distribui água, energia e sistema de rádio e satélite. Módulo essencial ao melhor funcionamento da unidade em qualquer 
situação, além de outros containers vazios que, de acordo com a necessidade, poderá resultar na oferta de múltiplos ambientes: áreas de serviço, 
banheiros, dispensação de medicamentos, maquinário, entre outros itens. A unidade pode ser configurada da maneira e do tamanho como se 
apresente necessário às demandas assistenciais. Assim como cada módulo que, graças a sua mobilidade, pode-se transformar em Unidades de 
Terapia Intensiva, centro de imagens como raio-x, ultrassonografia, entre outros setores.
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