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PISTAS 
MEDICALIZADAS
Preventivas, económicas
informativas, saudáveis 
e ecológicas.





PISTAS MEDICALIZADAS
Em grande parte das cidades e vilas 
europeias foram desenvolvidas pistas 
pedonais ou ciclovias, implantadas, na 
maioria dos casos, por autarquias, mas 
também por outras estruturas associativas.
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Habitualmente, tais equipamentos não 
são mais do que simples estruturas, 
ou mesmo caminhos, ao ar livre, 
localizadas em zonas à beira-mar ou 
beira-rio e, muito ocasionalmente, 
em recintos cobertos.

A sua utilização pelos cidadãos, 
com fins diversos, principalmente 
de prática de exercício físico, 
é feita sem qualquer tipo de 
orientação ou monitorização. 

Mas estes equipamentos podem ser 
utilizados como instrumentos de 
auto-avaliação e pré-diagnóstico 
médico em algumas doenças. 

Sendo que a maior parte dos utentes 
destes equipamentos são pessoas 
saudáveis, poderá no entanto 
verificar-se que alguns destes 
utilizadores simplesmente padeçam 
de potenciais ou futuros problemas 
de saúde que desconhecem.

Assim, o presente projecto visa 
retirar todo o partido das estruturas 
físicas já existentes, valorizando os 
investimentos realizados, mas 
equipando-os com acessórios e 
ins trumentos simples de auto-diagnós-
tico. 

Entre estes contam-se marcas e informa
 ções úteis,com o objectivo de permitir 
que os utilizadores procedam à sua 
auto-avaliação, ou que sejam alertados 
para a existência de sintomas ou sinais 
referentes a eventuais problemas de 
saúde.

Ressaltam neste âmbito patologias
cardiovasculares, como por exemplo 
na distância de claudicação, em casos 
de membros inferiores arteriopatiados, 
ou patologias respiratórias, audiovisuais
urológicas e até metabólicas. 

Desta forma, o utente poderá, através 
da utilização das pistas medicalizadas, 
antecipar e referenciar problemas de 
saúde, que apontará ao seu médico.





A “MEDICALIZAÇÃO” DAS 
PISTAS CONSISTIRÁ NA: 
.Introdução do conceito “Avalia-te a ti próprio”;

.Marcação em metros no pavimento dos percursos para avaliação de distâncias e 

sintomas (ex: claudicação); 

.Colocação de placas informativas anexas;

.Aposição de placas oftalmologias para leitura à distância indicada;

.Disponibilização de balanças automáticas e/ou medição de pressão arterial;

.Sanitário anexo que permita abrigar alguns equipamentos mais sensíveis;

.Avaliação indirecta e grosseira de fluxos urinários, indicando complicações 

urológicas nos homens;

.Informação sobre os locais mais próximos, farmácias ou parafarmárcias, 

para controlar colesterol, glicemia, etc.;

.Colocação de aparelhos de voz ciciada, para avaliação de audição;

.Indicadores sobre auto-exame da mama;

.Outros.
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TIPO DE EQUIPAMENTOS
.Equipamentos com custos reduzidos, dadas as escassas 

necessidades de manutenção;

.Parcialmente resistentes ao ar livre;

.Não necessitam de pessoal para a sua correcta utilização;

.Nível de investimento reduzido;

.Resistência ao vandalismo;

.Alguns equipamentos de utilização pré-paga poderão inclusivamente 

ser geradores de receitas para o município.
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VANTAGENS PARA 
O ADQUIRENTE
As vantagens para os compradores passam pela aquisição de estruturas com 

tecnologia associada para melhorar a qualidade de vida dos seus utilizadores 

e minimizar custos na saúde pública, ao mesmo tempo que retiram dividendos 

de marketing e notoriedade, ao disponibilizarem estas infra-estruturas aos 

seus munícipes.

O projecto pretende-se de cariz ecológico e de ocupação de tempos livres.

O core business desta empresa inclui a criação de projectos inovadores, 

alguns dos quais em fase de concepção, podendo servir de plataforma 

para a constituição de parcerias com outras entidades.

O projecto deverá ser mantido sigiloso tanto 
quanto possível e engloba:
Procura de um nome simples e elucidativo com boas características 

de marketing.

Dois tipos de pistas

a.de menor custo

b.de custo mais elevado (com maior nível de equipamento)

Facilmente implementável em estruturas já existentes

Toda a inovação é benvinda.





RESERVA DE DIREITOS
A reserva dos direitos deste projecto reverte para a Ibéria Advanced Health Care, Lda.
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