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RESUMO 

 

Hospital Dia é definido pela Portaria nº 44 (SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Saúde, 2001), como a 

assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para realização de 

procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a permanência do 

paciente na Unidade por um período máximo de 12 horas Na área de assistência à saúde, a questão da 

“desospitalização” está em pauta, tendo em vista o alto custo da internação prolongada, além dos riscos 

a que os pacientes estão expostos no ambiente hospitalar. O presente trabalho objetiva a construção do 

programa de necessidades de um Hospital Dia Cirúrgico e aplicá-lo no projeto de reforma/reuso de uma 

edificação existente, onde funcionou uma clínica de cirurgia plástica na cidade de Natal/RN e que se 

encontra desativada. O reuso de edificações é cada vez mais comum dentro do conceito da 

sustentabilidade, sobretudo nas grandes cidades onde praticamente não há mais estoques de áreas 

livres para novas construções, a não ser pela demolição de edificações pré-existente ou pela sua 

reciclagem, requalificação, reconversão ou retrofit. Os procedimentos metodológicos adotados foram: 

pesquisa bibliográfica; estudos de referência diretos e indiretos; levantamento das condicionantes legais, 

através da análise da legislação vigente para a área e das normas para o tipo de projeto a ser 

desenvolvido; definição do programa de necessidades de um hospital dia cirúrgico; condicionantes 

climáticas da cidade objeto; reconhecimento da área do entorno da edificação objeto de intervenção; 

levantamento da edificação existente: digitalização das plantas fornecidas pelo arquiteto responsável pelo 

projeto original; conversa com o proprietário e visita técnica a edificação; elaboração da proposta de 

reforma/reuso, bem como escolha de materiais de acabamento pertinentes ao projeto. Por fim são 

apresentados os benefícios e dificuldades encontradas para se desenvolver uma proposta de reuso para 

uma edificação de uso hospitalar. 

PALAVRAS-CHAVES: Hospital Dia; Desospitalização; Programa de Necessidades; Projeto de Reuso.  
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ABSTRACT 

 

Day Hospitals are defined by ordinance No. 44 (SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Saúde, 2001), as 

the intermediate care between inpatient and outpatient care, to conduct clinical, surgical, diagnostic and 

therapeutic procedures that requires the patient's stay in unit for at most 12 hours. The subject of 

"deinstitutionalization" is at study, considering the high cost of prolonged hospitalization and risks to which 

patient who is exposed to the hospital environment. This paper aims to raise the program needs to a 

Surgical Day Hospital and apply it in an Architectural Project at an old and unused building: reusing an 

existing building, where ran a cosmetic surgery clinic in Natal / Brazil. The reuse of buildings is a common 

concept of sustainability, especially in big cities where there are practically no more unoccupied areas for 

new construction. Except for the demolition of the pre-existing built or their recycling, regeneration, 

conversion or retrofit. The methodological procedures adopted were: literature review; studies of direct 

and indirect reference; selection of legal restrictions, through the analysis of existing legislation for the 

area and the rules for the type of project to be developed; definition of the needs of a surgical day hospital 

program; discussion of climate variables; reconnaissance of the area around the building of intervention; 

design of the existing building: draw in CAD the plants given by the architect responsible for the original 

design; meeting with the cosmetic surgery clinic’s owner; technical visit to the building; Project completion 

and choice of finishing materials. Finally, the benefits and difficulties to develop a proposal for reuse of a 

building for hospital use will be presented as a contribution of this thesis. 

 

KEYWORDS: Hospital Day, deinstitutionalization, Program Needs, Reform Project. 
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INTRODUÇÃO 

 No segmento de assistência à saúde há uma tendência atual pela “desospitalização”, que trata da 

redução do período de internação dos pacientes, e nesse sentido, novas edificações estão surgindo 

voltadas para procedimentos de baixo risco e que permitam a curta permanência no hospital, 

denominados Hospital Dia. 

 De acordo com a Portaria nº 44 do Ministério da saúde (SÃO PAULO. Secretaria Estadual de 

Saúde, 2001), o regime de Hospital Dia é definido como a assistência intermediária entre a internação e o 

atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e 

terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na unidade por um período máximo de 12 horas. 

 Obedecendo aos critérios de elegibilidade dos procedimentos a serem realizados nesta tipologia, 

um Hospital Dia Cirúrgico é uma unidade voltada para a realização de procedimentos de baixa e média 

complexidade, procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte que demandam curta permanência de 

internação do paciente. 

 O Brasil ainda está dando os primeiros passos, porém com uma perspectiva muito favorável para 

o crescimento da oferta deste modelo de unidade hospitalar (QUADROS, 2012).  

 O trabalho publicado no V Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, 

Cavalcanti e Azevedo (2012), constataram que, tendo em vista que essa modalidade de atendimento à 

saúde é recente, existe uma escassez de informações disponíveis para orientar o desenvolvimento de 

projetos arquitetônicos de novas unidades. Raras são as publicações referentes à configuração ambiental 

e verifica-se ainda uma carência de avaliações sistemáticas das unidades existentes. 

 Diante disto, do fato do alto custo empregado para a construção de uma nova Edificação de 

Assistência à Saúde (EAS) e dos conceitos atuais de sustentabilidade, surge um questionamento: Como 

adequar uma edificação existente a partir da construção do programa de necessidades de um Hospital 

Dia Cirúrgico? 

 Para sanar tal questão, este trabalho tem o objetivo de construir o programa de necessidades de 

um Hospital Dia Cirúrgico e aplicá-lo no projeto de reforma de uma edificação existente.  

 A reforma ou reuso de edifícios é cada vez mais recorrente, sobretudo nas grandes cidades onde 

praticamente não há mais estoques de áreas livres para novas construções, a não ser pela demolição de 

edificações pré-existente ou pela sua reciclagem, requalificação, reconversão ou retrofit. E, tão variadas 

quanto as expressões utilizadas, muitas vezes indistintamente, para designar estes processos, são as 

formas de intervenção por meio de projetos de reusos (VELOSO, 2007, p. 8) 

 Do ponto de vista arquitetônico, se faz necessário o entendimento do termo reuso, que no 

dicionário da língua portuguesa vem do verbo reutilizar, dar novo uso a algo. O reuso consiste em uma 

intervenção arquitetônica em uma edificação existente com o objetivo de adaptar ou mudar o seu uso 

inicial. Essa intervenção modifica não só a identidade do edifício, mas também a identidade do lugar em 

que está inserido. Entretanto as modificações se justificam se as edificações ficarem mais adequadas 
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para a vida humana no presente. É aí que se insere a questão da reutilização funcional ou programática 

das estruturas pré-existentes, de forma a adequá-las à vida contemporânea (VELOSO, 2007, p. 4).   

 Há algum tempo, reconhece-se que manter um edifício em uso é uma das melhores formas de 

conservá-lo. Mas nem todos os usos são compatíveis com a estrutura pré-existente, sobretudo em 

termos de configuração espacial interna, dimensões dos recintos, condições de acessibilidade, conforto e 

salubridade (VELOSO, 2007, p. 8). Esta preocupação é ampliada quando existe um valor patrimonial, 

entretanto, também é importante do ponto de vista da sustentabilidade, uma vez que menos mudanças 

acarretam em edificios mais sustentáveis. Para Lemos (1981), o melhor uso é sempre aquele para o qual 

o edifício foi projetado e/ou construído. Assim se justifica a intervenção em uma edificação de uso 

hospitalar, pois a manutenção da mesma tipologia arquitetônica acarretará em uma melhor utilização do 

espaço já construído. 

 Os procedimentos metodológicos adotados serão: pesquisa bibliográfica; estudos de casos 

(diretos e indiretos) para análise dos equipamentos necessários; levantamento das condicionantes legais; 

análise da legislação vigente para a área e das normas que atuam sobre o tipo de projeto a ser 

desenvolvido; definição do programa de necessidades e características de Hospital Dia Cirúrgico, a partir 

das análises da legislação e das normas que atuam sobre o tipo de projeto a ser desenvolvido e da 

análise dos estudos de referência; condicionantes climáticas da cidade objeto; reconhecimento da área e 

do entorno, identificando potencialidades e carências da área de intervenção, analisando possíveis 

impactos trazidos com a implantação da proposta; levantamento da edificação existente com digitalização 

das plantas fornecidas pelo arquiteto responsável pelo projeto original, conversas com o proprietário e 

visita técnica à edificação; elaboração da proposta de reuso, com elaboração do pré-dimensionamento da 

edificação, estudos formais e desenvolvimento do projeto. 

 A Estrutura deste trabalho é iniciada com o capítulo “Tendências Atuais para a Arquitetura 

Hospitalar”, que parte da análise de publicações de artigos recentes sobre a tendência de 

desospitalização, procedimentos eletivos e de pequena e média complexidade; e pesquisas com 

arquitetos atuantes na área. Estão destacados os principais motivos do crescimento da tipologia Hospital 

Dia, suas principais características e como a arquitetura pode influenciar no seu bom funcionamento. 

 Nos estudos de referência serão feitas análises críticas em Clínicas e Hospitais que realizem 

procedimentos afins aos utilizados em um Hospital Dia Cirúrgico, para uma avaliação do programa de 

necessidades, da estrutura física, dos equipamentos e funcionários. Estes estudos foram possíveis a 

partir de visitas in loco e pesquisas eletrônicas.  

 O capítulo intitulado “As Condicionantes ambientais da cidade objeto de estudo” tem como 

objetivo apresentar as condicionantes bioclimáticas da cidade de Natal, na qual está inserida a edificação 

objeto de estudo. 

 No capítulo “Condicionantes Legais”, serão analisadas as leis e normas que definem diretrizes 

para o projeto de arquitetura de edificações hospitalares, viabilizadas a partir das Portarias GM/MS nº 

2.415 e nº 44 do Ministério da Saúde e da Resolução RDC nº 50, da NBR9050, das Normas da ABNT, 

Plano Diretor e do Código de Obras da Cidade de Natal/RN. 
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 O reconhecimento da área do entorno e o levantamento da edificação existente foram exposto no 

capítulo “Edificação Existente e seu Entorno”, através da análise dos condicionantes físicos, climáticos e 

legais, sendo realizados a partir de visitas in loco, levantamentos fotográficos, levantamento documental 

e pesquisas em sites. 

 O sexto capítulo traz a construção do programa de necessidades, seguido do capítulo da 

proposta, no qual estão expostos o desenvolvimento e definição do zoneamento, do partido e da 

proposta de projeto de reforma, elaborado através dos conhecimentos adquiridos e do desenho gráfico. 

 Para finalizar, serão apresentadas as considerações finais com conclusões e dificuldades 

encontradas no decorrer do desenvolvimento do trabalho. 
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1 TENDÊNCIAS ATUAIS DA ARQUITETURA HOSPITALAR 

 Os Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS) evoluíram muito desde a sua origem e essas 

modificações possuem forte vínculo com os aperfeiçoamentos da ciência e da tecnologia médica, bem 

como com o aprimoramento técnico na construção civil (MACHRY, 2012). 

  Atualmente vêm sendo cada vez mais discutidas em congressos, simpósios e seminários que 

têm como tema a arquitetura hospitalar, as formas e tendências a se seguir para aprimorar tais edifícios a 

fim de usufruir da melhor forma desses avanços e fornecer melhor atendimento ao paciente.  

  Conhecer as diferentes partes que integram a 

edificação hospitalar, em todos os seus aspectos (operacionais, 

dimensionais, infraestruturais, ambientais e relacionais) é do nosso 

ponto de vista, uma das principais ferramentas com que conta o 

arquiteto para produzir uma arquitetura hospitalar de qualidade. 

Uma das peculiaridades que distingue o hospital de outras 

edificações de complexidade programática semelhante é o fato de 

abrigar funções extremamente diversas e, em certos casos, 

incompatíveis entre si. (TOLEDO, 2006, p.51) 

 Essas funções diversas que o arquiteto Luiz Carlos Toledo menciona fazem alusão às outras 

atividades desempenhadas pelos hospitais, que vão além de terapêuticas propriamente ditas - apoio ao 

diagnóstico e tratamento - podendo ser exemplificadas pelas funções de hotelaria: ao receber, hospedar 

e alimentar pacientes e acompanhantes; e de indústria: quando produz e/ou processa e distribuem 

insumos como roupas, materiais esterilizados, medicamentos, alimentos e gases. 

 Todavia, os aspectos de maior destaque nestas discussões sobre arquitetura hospitalar são: a 

humanização dos ambientes, a flexibilidade para responder às necessidades de reformulação e 

alterações de uso, e a expansibilidade para que o empreendimento seja capaz de se adaptar a novas 

condições tecnológicas e de demanda de serviços.  

 A incorporação de novas tecnologias nas práticas médicas tem 

se intensificado nas últimas décadas, acompanhando os avanços 

da informática, da imagiologia, das telecomunicações e da robótica. 

 A edificação hospitalar tem que se adequar permanentemente a 

esse processo, através da adaptação dos ambientes hospitalares – 

para que esses possam receber os equipamentos exigidos pela 

incorporação de novas tecnologias – e da oferta da infraestrutura 

necessária a seu funcionamento. (TOLEDO, 2006, p. 81)  

  

 Diante dos avanços alcançados nas pesquisas e discussões sobre o tema, entende-se que não é 

racional demolir para expandir. Cabe ao arquiteto identificar as áreas de maior potencial de crescimento e 

premeditá-las, definindo com eficiência e segurança os locais de baixa flexibilidade (aqueles ambientes 
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que possuem a necessidade de uma estrutura ou instalação especifica, como salas de imagiologia, por 

exemplo), que devem ser locados de forma definitiva. Nas decisões, devem ser consideradas as 

situações futuras, de forma que as edificações tenham vida mais longa. Quando não houver previsões 

para tanto, o equipamento hospitalar precisa ter um limite de produção, que é o número de pacientes aos 

quais pode dar atenção dentro de uma atividade, de uma tecnologia e de um espaço (BROSS, 2013).   

 Portanto, uma edificação hospitalar deve ter além do caráter de flexibilidade o de expansibilidade; 

para não ficar ultrapassada aos constantes avanços tecnológicos e para que possa crescer e se 

transformar sem prejudicar a operacionalidade. 

 O aspecto “humanização” ganha destaque uma vez que o modelo de edifício de assistência à 

saúde vai se transformando de edifício destinado a doença, para edifício destinado à saúde. Como afirma 

o arquiteto João Carlos Bross (BROSS, 2013, p.20), "as pessoas não foram educadas para saúde, e sim 

para doença", por este motivo os hospitais eram vistos como locais de doença e não de saúde. Isso é um 

fator que leva o paciente a um quadro de stress, agravando suas condições físicas e psicossomáticas.  

 Antigamente as pessoas se hospedavam no hospital e faziam 

exames para saber o que tinham; hoje elas querem saber o que 

não têm, com o objetivo de, detectando algo, poder curar. Isso vem 

aumentando paralelamente ao fato de vários procedimentos 

terapêuticos já podem ser feitos fora do ambiente hospitalar. Ou 

seja, o prédio está sendo mudado. O hospital é para intervenções 

complexas e integram diferentes especialidades. Essas 

intervenções, quando deslocadas para outro tipo de prédio - as 

clinicas ou policlínicas - permitirão fazer procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos sem necessidade de internação 

(BROSS, 2013, p. 20).  

 A qualidade espacial do ambiente também não pode ser 

esquecida, especialmente se acreditarmos que a própria arquitetura 

do EAS poderá constituir-se num fator importante para o processo 

de cura (TOLEDO, 2006, p.9). 

 A humanização entra no projeto com o papel de aliviar a angústia do doente, criando espaços 

saudáveis que tragam a sensação de bem estar, oferecendo uma boa relação entre o ser humano e o 

ambiente instalado ali. Esses objetivos podem ser alcançados através da valorização dos projetos de 

paisagismo e de iluminação, pela psicodinâmica da cor e pelo trabalho diferenciado quanto à idade e ao 

sexo dos usuários. “A ideia é tirar do paciente aquela imagem de edifício cheirando a formol e cheios de 

azulejos e oferecer a ele um prédio com ambientes mais aconchegantes”, (BROSS, 2013, p.19). 

 Por fim, para que tudo funcione como o esperado, é fundamental a compatibilidade dos diferentes 

projetos que envolvem o processo de criação e execução do edifício. O resultado final é também 

consequência direta do tipo de atenção à saúde que se quer oferecer - ou seja, o arquiteto deve ter 

informações aprofundadas sobre as necessidades estruturais e tecnológicas próprias do tipo de 

assistência médica que se pretende. “Não é possível iniciar a elaboração do programa físico sem dispor 
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desse conhecimento, obtido pela interação com os interlocutores do projeto, como dirigentes 

hospitalares, médicos, enfermeiros, nutricionistas e os demais profissionais envolvidos.”, conforme 

explica Bross (2013). 

1.1 Conforto Ambiental 

 Para CORBELLA & YANNAS (2003) apud SAMPAIO & CHAGAS (2009), uma pessoa está 

confortável quando observa ou sente um acontecimento ou fenômeno sem preocupação ou incômodo, 

ou, quando se está em um ambiente físico sentindo neutralidade com relação a ele. 

 Ambientes hospitalares, por estarem diretamente ligados à 

saúde do homem, requerem, mais do que qualquer outro ambiente, 

de conforto para seus usuários e de qualidade. Conforto e 

qualidade, em se tratando de ambiente hospitalar é, a satisfação 

das necessidades tecnológicas da medicina, ou seja, ter espaços 

flexíveis que possam acomodar sofisticados equipamentos, 

constantemente redesenhados; a satisfação dos pacientes, 

permitindo tranquilidade, bem-estar, confiança e condições de uma 

pronta recuperação; a satisfação da equipe de profissionais, com 

locais de trabalho que propiciem um atendimento de melhor 

qualidade, maior rendimento, mais produtividade, segurança e o 

mais importante, que esse profissional desempenhe melhor a sua 

função e a satisfação dos administradores, sendo uma construção 

econômica, de fácil manutenção e operação (SAMPAIO & 

CHAGAS, 2009, p. 491). 

 As transformações físicas dos hospitais nos últimos anos vieram para atender melhor o paciente, 

oferecer-lhe mais qualidade de vida e perspectiva de recuperação (CUNHA, 2004). O conforto no 

ambiente hospitalar pode provocar a sensação de confiança ao usuário, e está relacionado ao microclima 

desse ambiente, que deve ter adequadas temperaturas, trocas de ar e umidade, iluminação artificial e 

natural; contato interior/exterior com visualização do meio externo; jardins para contemplação e ruídos 

adequados quando forem inevitáveis (SAMPAIO & CHAGAS, 2009). 

 É relevante que se considere a iluminação como fator de humanização na concepção ou 

adequação dos espaços que compreendem o edifício hospitalar, possibilitando ampliar as chances de 

atender com qualidade às necessidades da demanda. Percebe-se que, para a qualificação da iluminação 

é importante, também, levar em conta as características e condicionantes distintas dos espaços, dos 

usuários e de suas atividades, extrapolando, se necessárias, a mera aplicação dos índices mínimos 

estabelecidos em normas (KASPER et al., 2009). 
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 A luz natural é fundamental para a recuperação do paciente. É comprovado que existe redução 

no tempo de internação quando o paciente tem noções de temporalidade, quando pode observar a 

variação da luz durante o dia e quando tem visão para o exterior. Por isso, Unidades de Tratamento 

Intensivo (UTI) também vêm sendo projetadas com luz natural, em quartos com janelas que possibilitem 

o controle da iluminação solar (COSTI, 2004).  

 A luz artificial, além de possibilitar a visão dos espaços, gera sensações que são objetos de 

estudo e objetivo dos projetos de iluminação desenvolvidos atualmente. Ou seja, iluminação consegue 

promover reações emocionais, sejam elas positivas ou negativas (COSTI, 2004).  

 A luz fria, mais parecida com a luz do dia, aumenta o rendimento no trabalho dos usuários, 

enquanto a amarelada, que reproduzem a luz do final da tarde, faz a produtividade cair entre 40% e 60%, 

repercutindo diretamente na escolha do tipo de lâmpada. Quando se pretende oferecer conforto e 

condições de relaxamento, as lâmpadas é a dos três mil kelvins, composta por incandescentes, dicroicas, 

alógenas e as fluorescentes compactas, cuja temperatura de cor é mais amarelada. Essa é uma boa 

solução para salas de espera. Em ambientes com luz fria, o paciente tem a sensação de que o médico 

demora muito mais para atendê-lo e isso é a resposta à iluminação errônea (COSTI, 2004). 

 Outra possibilidade é quebrar a frieza do ambiente com cores, abajures ou elementos da 

comunicação visual. E nesse sentido, a cor deve ser vista como um elemento que proporciona bem-estar 

e tranquilidade através de suas propriedades e os efeitos que algumas delas geram no homem (CUNHA, 

2004).  

 Os efeitos psicológicos causados pela cor são, em parte, 

associações inconscientes com experiências já vividas ou vistas. O 

tédio, causado por um ambiente monótono, é uma reação do 

organismo a uma situação pobre em estímulos ou com pequenas 

variações. Os mais importantes sintomas do tédio são os sinais de 

fadiga, sonolência, falta de disposição e diminuição da atenção 

(CUNHA, 2004, p.12). 

 Ainda Cunha (2004, p. 60) defende que se devem usar cores claras para ambientes sombrios, 

em que a luz do sol penetra pouco, pois ambientes escuros deixam as pessoas cansadas e deprimidas. 

Grandjean (1998, p.313) resume os efeitos psicológicos de algumas cores em um quadro resumido 

abaixo (Quadro 01): 
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Quadro 01 - Efeitos Psicológicos das Cores 

 

COR EFEITO DE DISTÂNCIA EFEITO DE TEMPERATURA DISPOSIÇÃO PSÍQUICA 

Azul  Distância Frio Tranquilizante 

Verde  Distância  Frio a neutro  Muito tranquilizante 

Vermelho Próximo  Quente  Muito irritante e Intranquilizante 

Laranja  Muito próximo Muito quente Estimulante 

Amarelo  Próximo Muito quente Estimulante 

Marrom  Muito próximo / Contenção Neutro Estimulante 

Violeta  Muito próximo Frio Agressivo,  intranquilizante, 
desestimulante. 

 

 Deve-se utilizar combinação de cores nas unidades de saúde. 

As tonalidades quentes ou frias devem ser equilibradas. Com a 

predominância das tonalidades quentes, quando não 

excessivamente estimulantes, mas o suficiente para manter os 

pacientes despertos e os funcionários com uma boa produção, o 

local fica com aspecto vivo e animado, e pode-se dizer o mesmo 

dos pacientes e funcionários (CUNHA, 2004, p. 60). 

 O uso da cor deve atender soluções específicas para diferentes ambientes e setores 

hospitalares, tendo em vista condições estéticas, conforto e a necessidade de que estabeleça a 

integração entre os diversos e diversificados espaços, que devem ser analisados com atenção, levando-

se em conta o ser humano e suas fragilidades. 

 Para aspectos de conforto ambiental, técnicos ou terapêuticos, o ar-condicionado é considerado 

um equipamento essencial, embora seja responsável por muitos casos de infecção hospitalar. Decorrente 

disso, o projeto e a manutenção desses equipamentos deve objetivar, ainda, a melhoria na qualidade do 

ar para reduzir a incidência de contaminação. 

 O conforto em uma unidade hospitalar não está restrito às questões citadas acima. Um fator de 

destaque para atingir tal objetivo é considerar a inter-relação de variados aspectos. Segundo Karman 

apud Corbioli  (2010), a funcionalidade, a humanização e os fluxos devem ser considerados no inicio do 

processo de projeto; “não funciona querer desenvolver o projeto e depois voltar para decidir onde ficarão 

os jardins”. 

Fonte: Adaptado de GRANDJEAN (1998). 
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1.2 Fluxos e Acessos Hospitalares 

 Depois que se define o perfil da unidade de assistência à saúde, isto é, suas atribuições e 

dimensionamento, inicia-se uma das mais importantes etapas no processo projetual de uma unidade 

hospitalar: a etapa da setorização, isto é, o estudo da distribuição espacial das unidades funcionais e dos 

ambientes que as constituem (TOLEDO 2004). 

 O principal alvo dessa distribuição é a ligação dos setores e o fluxo entre eles. A edificação pode 

ser comparada a redes interligadas de serviços, necessitando de um aperfeiçoamento dos recursos 

disponíveis. Uma das formas de racionalizar o funcionamento dos hospitais é fazendo a análise do 

deslocamento interno. Os espaços devem ser hierarquizados, com fluxos segregados para público, 

equipes e serviços, de modo a agilizar o trabalho dos funcionários e evitar riscos de infecção. O posto de 

atendimento de cada andar, deve ficar o mais próximo possível dos pacientes que requerem maiores 

cuidados: “Quanto menor o percurso, mais rápido o atendimento” (KARMAN apud CORBIOLI, 2010).  

 Para a elaboração do estudo, a caracterização, avaliação e organização dos fluxos que cada 

hospital desempenha tem um papel fundamental. Como referência para a conceituação e subdivisão dos 

fluxos hospitalares será utilizado o artigo "O Estudo dos Fluxos no Projeto Hospitalar", do arquiteto Luiz 

Carlos Toledo (2004) publicado no XXIV Internacional  Public Health Seminar. Nesse estudo Toledo 

(2004) divide os fluxos hospitalares em dois grandes conjuntos: os fluxos interfuncionais - que se 

desenvolvem entre diferentes unidades funcionais - e os intrafuncionais - que ocorrem dentro de uma 

única unidade funcional, onde: 

Fluxos Interfuncionais: 

a) Paciente Externo 

 São constituídos pelos fluxos dos pacientes que buscam o atendimento imediato (urgência e 

emergência), o atendimento ambulatorial, ou o apoio ao diagnóstico, e terapia e que não se encontram 

em regime de internação. 

 A circulação destes pacientes pela unidade, assim como de seus acompanhantes, deve ser 

restrita às áreas funcionais onde recebem atendimento, evitando sua passagem pelas circulações 

brancas, reservadas aos funcionários e pacientes internados. 

b) Paciente Interno 

 São constituídos pelos fluxos de pacientes em regime de internação, dentro da própria unidade 

de internação, ou quando acompanhados por funcionários/acompanhantes, acessam as diferentes 

unidades funcionais para diagnóstico ou terapia. 

c) Acompanhantes 

 São constituídos pelos fluxos de familiares dos pacientes externos e internos que os 

acompanham durante sua permanência na unidade hospitalar, inclusive na fase de internação, quando 

se tratar de crianças e idosos (alojamento conjunto). 

d) Funcionários 
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 São constituídos pelos fluxos dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, psicólogos, terapeutas, farmacêuticos, auxiliares etc.) e de todos os técnicos e pessoal de apoio 

necessários ao funcionamento da unidade. 

 A circulação de funcionários pode, por vezes, ser restrita às unidades em que atuam ou, em 

alguns casos, como acontece em geral com a maior parte dos profissionais de saúde, ser permitida em 

toda a unidade. Na maioria dos casos a circulação dos funcionários, principalmente a de profissionais da 

saúde (denominada circulação branca) se confunde com a circulação dos pacientes em regime de 

internação, não devendo se misturar, em princípio, com a circulação de pacientes externos. 

e) Insumos 

 São constituídos pelos fluxos de insumos de diversos tipos que são demandados pelas diferentes 

unidades funcionais, entre os quais se destacam pelo volume e importância, os alimentos (processados 

ou não), roupa limpa, material cirúrgico, medicamentos, equipamentos etc. 

 Em algumas áreas do hospital verifica-se uma concentração maior destes insumos, fator que 

deve ser levado em consideração no dimensionamento das circulações por onde passam como, por 

exemplo, as que dão acesso ao almoxarifado e farmácia, à lavanderia, à nutrição e, dependendo do 

porte, à Central de Material Esterilizado. 

f) Material Contaminado e Resíduos Sólidos 

 São os fluxos constituídos pela roupa suja, pelos resíduos sólidos (contaminados ou não), pelos 

resíduos de serviços de saúde (RSS) etc. O tratamento dos elementos contaminados na fonte e a 

utilização de técnicas adequadas para o seu transporte e destinação final eliminam a necessidade de 

circulações exclusivas para este tipo de fluxo entre as diferentes unidades funcionais. 

 Ainda assim algumas medidas e restrições permanecem importantes. Entre as primeiras 

destacam-se as instalações de lavatórios nos diversos ambientes que compõem as unidades funcionais, 

a localização adequada das utilidades, dos vestiários barreira e das antecâmaras, quando necessários. 

 De uma forma geral as restrições de fluxo permanecem importantes nas áreas críticas, conforme 

definidas pela RDC-50 (ANVISA, 2002) - ambientes onde existe um risco aumentado de transmissão de 

infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes, ou onde se encontram 

pacientes imuno-deprimidos. 

g) Cadáver 

 Os cuidados especiais tomados com a chamada “circulação do cadáver” se justificam, 

principalmente, pela necessidade de evitar o impacto psicológico que a passagem de um corpo pode 

provocar entre pacientes e acompanhantes, já que se espera que esse transporte se dê de forma 

adequada, eliminando qualquer risco de contaminação. 

 Assim, sempre que possível, devemos criar as condições físicas para que o trajeto do cadáver do 

local onde ocorreu o óbito até a anatomia patológica, o necrotério ou a área de preparo e dispensação do 

corpo, evite as internações, salas de espera, refeitórios e as circulações por onde passam pacientes e 

acompanhantes. 

h) Visitantes 
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 É constituído por toda sorte de visitantes, que demandam a unidade hospitalar para visitar os 

pacientes internados, ou em função de alguma atividade administrativa, tais como compras, serviços 

terceirizados etc. 

 O cuidadoso acompanhamento destes fluxos, tanto em termos de horários como da delimitação 

das áreas onde serão permitidos é extremamente importante para o bom funcionamento e a segurança 

da unidade. 

Fluxos Intrafuncionais 

 Os fluxos que ocorrem dentro de uma mesma unidade podem ser divididos para efeito de 

avaliação em dois tipos principais: fluxos contaminados e fluxos sem riscos de contaminação. A avaliação 

destes fluxos é fundamental para a escolha dos procedimentos e a implantação, quando necessária, de 

barreiras físicas. Por exemplo, nas lavanderias o fluxo de roupas é considerado altamente contaminado 

na sala de recepção, classificação, pesagem e lavagem de roupa suja, ambiente contaminado que 

necessita requisitos arquitetônicos próprios como: banheiro, exaustão mecanizada com pressão negativa, 

local para recebimento de sacos de roupa suja por carros, tubulão ou monta cargas, espaço para 

máquina de lavar, ponto de água para lavagem do ambiente, pisos e paredes laváveis, ralos interfone ou 

similar e visores (ANVISA, 2002). Após a lavagem, a roupa descontaminada, que passou por uma 

máquina de lavar de porta dupla (de barreira) é recebida em uma sala contígua totalmente separada da 

sala de recepção, que com ela se comunica apenas por visores e interfones. 

 A adequação dos fluxos não abstrai o planejamento do número e da localização dos diferentes 

acessos necessários ao funcionamento de um hospital. Quanto maior o número de acessos maior é a 

necessidade de controle e, logo, maior é o custo de operação devido ao aumento de funcionários 

necessários para controlá-los. Ainda assim, para uma melhor organização dos fluxos é necessário um 

número mínimo de acessos que varia em função do porte e da complexidade da unidade. 

 Generalizando, são geralmente projetados três acessos distintos: o acesso à internação, 

ambulatório, apoio ao diagnóstico e administração; o acesso ao atendimento imediato (urgência e 

emergência); e o acesso de funcionários e insumos. Outros acessos e saídas podem ser previstos em 

função do perfil, do porte e organização da unidade. 

 A distribuição espacial das unidades funcionais se estabelece a partir de uma série de critérios 

entre os quais os de compatibilidade e incompatibilidade das atividades que se desenvolvem nas 

diferentes unidades funcionais do hospital, daí a necessidade de estudar os fluxos e definir os acessos. 

Sem a compreensão das características dos diferentes fluxos hospitalares, dificilmente a distribuição das 

unidades funcionais poderá ser feita de uma forma adequada. 
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1.3 Sustentabilidade no Edifício de Assistência à Saúde 

 Sustentabilidade é um conceito sistêmico que envolve diversos aspectos e níveis de ações 

humanas, as quais são frequentemente agrupadas em três grandes dimensões: a ambiental, a social e a 

econômica.  

 Para Veloso (2012), o conceito de sustentabilidade estabelecido por Lester Brown, fundador do 

Instituto Worldwatch, e depois aplicado pelo Relatório Brundtland da Comissão Mundial do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, refere-se “à capacidade de atender às necessidades presentes sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades”, não 

considerando claramente a obrigação de preservar o que recebemos de melhor do passado. 

  A sustentabilidade socioambiental em arquitetura envolve todo o processo de concepção e 

produção do edifício ou de conjuntos edificados tanto do ponto de vista material como social. Ou seja, 

não importam apenas os recursos materiais, mas também os recursos humanos envolvidos, os impactos 

da construção na comunidade local, dentre outros aspectos. E é por esse motivo que alguns estudiosos 

preferem utilizar o termo Arquitetura Ecológica ou Ecoarquitetura, para aquela que leva em consideração 

a ecologia do lugar em que está inserida, que evita o uso ineficiente dos recursos naturais e materiais 

envolvidos.  

 Somente a partir da década de 90 que a sustentabilidade e a arquitetura ecológica foram 

associadas, sobretudo no sentido de recuperação de edifícios em áreas centrais de alto valor imobiliário, 

através de reusos adaptativos (adaptação de antigos edifícios a novas funções ou sua reconversão ao 

uso original) e reabilitações por meio de retrofit principalmente. 

 As características excepcionais de algumas tipologias de edifícios de utilização pública devem 

permitir-lhes apresentarem-se como exemplos para o meio urbano construído. Neste contexto 

enquadram-se os diversos tipos de edifícios hospitalares que, por conterem uma série de exigências 

multidisciplinares, necessitam  satisfazer às expectativas de todos os diferentes usuários, tornando-se um 

desafio de projeto (Castro; Mateus; Bragança, 2012). Portanto um projeto arquitetônico para um hospital 

sustentável deve mobilizar recursos para um menor impacto ambiental atual e futuro. 

 Agrupando os princípios defendidos por vários autores, os objetivos que se pretendem alcançar 

com o desenho, projeto e construção de edifícios hospitalares sustentáveis são: melhorar a qualidade 

dos cuidados prestados ao paciente; reduzir o tempo de recuperação do paciente; melhorar a eficácia 

operacional e a produtividade; criar facilidades acrescidas para os utilizadores e para as comunidades 

vizinhas; contribuir para a satisfação e consequente fixação dos funcionários e para a experiência 

positiva do paciente no período em que estiver no local (sistema de avaliação de desempenho do 

complexo; qualidade e segurança do ambiente interior e exterior; redução dos riscos de utilização 

associados ao projeto; aumento da vida útil do edifício e atualidade do mesmo; reduzir custos de 

operação, manutenção e construção; e educar a compreensão relativamente à necessidade de se 

recorrer a uma certificação da sustentabilidade, permitindo esta a avaliação dos prós e contras da 
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introdução destas práticas de projeto. De forma a satisfazer os objetivos mencionados, o projeto deverá 

ajustar-se a um conjunto de indicadores de sustentabilidade, apresentados no Quadro 02 (Castro; 

Mateus; Bragança, 2012, p. 9-10). 

Quadro 02 - Indicadores para Avaliação de Práticas Sustentáveis de Projeto em Edifícios Hospitalares 

DIMENSÃO  CATEGORIA INDICADOR 

Ambiental Alterações climáticas e qualidade do ar 
exterior 

Impacto ambiental associado ao ciclo de vida dos 
edifícios 

Uso do solo e biodiversidade Densidade Urbana 

Reutilização de solo previamente edificado ou 
contaminado 

Uso de plantas autóctones 

Seleção do local 

Energia Energia primária não renovável 

Energia primária renovável 

Energia produzida localmente 

Energia elétrica 
Materiais e resíduos sólidos Reutilização de materiais 

Utilização de materiais reciclados 

Recurso a materiais certificados 

Uso de substitutos de cimento no betão 

Recurso à utilização de materiais locais 
Materiais de acabamento 

Condições de armazenamento de resíduos sólidos 
durante a fase de utilização do edifício 

Mobiliário 

Resíduos de Construção 

Utilização de mercúrio 

Resíduos Tóxicos 

Água Consumo de água 

Reutilização de água não potável 
Poluição Emissão de gases poluentes 

Monitorização do consumo de energia utilizada para  
cada fim 

Monitorização do consumo de energia utilizada por área 
de utilizador 

Social Conforto e saúde dos utilizadores Eficiência da ventilação natural em espaços interiores 

Toxicidade dos materiais de acabamento 

Contaminação microbiana 

Conforto Térmico 

Conforto Visual 

Conforto Acústico 

Qualidade do ar interior 

Qualidade do ambiente interior 

Desenho passivo 

Desenvolvimento local 

Equipamentos 
Acessibilidades Acessibilidade a transportes públicos 

Mobilidade de baixo impacto 
Acessibilidade a amenidades 

Organização espacial e programa interior 
Sensibilização e educação para a 
sustentabilidade 

Formação dos ocupantes 

Inovação Inovação do desenho de projeto 

Econômica Custos de ciclo de vida Custo de investimento inicial 

Custos de utilização 

 

 Cabe destacar que projetos de reuso de edificações existentes podem ter sustentabilidade social, 

na medida em que consideram questões como o baixo impacto das reformas nas comunidades locais 

Fonte: Adaptado de CASTRO; MATEUS; BRAGANÇA, (2012) 
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consolidadas e/ou reabilitação dos edifícios por meio de capacitação técnica de mão de obra, gerando 

emprego, ainda que temporário, além de ações educativas associadas aos projetos, no sentido de 

disseminar a importância da preservação dos bens móveis e imóveis, materiais e imateriais, da 

comunidade, de acordo com Elefante (2010) apud Veloso (2012) ao afirmar que considera “o mais verde 

dos edifícios aquele que já está construído”. 

 Seguindo esses conceitos de sustentabilidade tão divulgados e estudados atualmente, o reuso 

das edificações, reaproveitando a estrutura em detrimento de uma demolição, é uma tendência que deve 

ser defendida pelos engenheiros, arquitetos e sociedade em geral, porém,  para que tudo funcione como 

o esperado é importante a compatibilidade dos diferentes projetos.  

 O novo projeto de uma edificação hospitalar deve ser consequência direta do tipo de atenção à 

saúde que se quer oferecer - ou seja, o arquiteto deve ter informações aprofundadas sobre as 

necessidades estruturais e tecnológicas próprias do tipo de assistência médica que se pretende, não é 

possível iniciar a elaboração do programa físico sem dispor desse conhecimento, obtido pela interação 

com os interlocutores do projeto, como dirigentes hospitalares, médicos, enfermeiros, nutricionistas e os 

demais profissionais envolvidos, Bross (2013). 

 Uma outra tendência quando se fala em hospital é a relação com a longa permanência do 

paciente no local; hoje esta realidade está mudando, novos edifícios estão surgindo voltados para 

pacientes submetidos a procedimentos de baixo risco e curta permanência. 

 Os surgimentos de novos protocolos e de novas tecnologias contribuem consideravelmente para 

que o tempo de internação seja cada vez menor, e é nesse sentido que surge o Hospital Dia 

(BATIMARCHI, 2012), onde é prestada ao paciente uma grande diversidade de tratamentos sem 

demandar o pernoite na instituição de saúde, implicando em benefícios como a redução de custos, a 

preservação das relações familiares e da rotina do paciente, a redução do risco de adquirir infecções 

hospitalares, entre outros (CAVALCANTE, AZEVEDO, 2012). 

 O conceito de hospital dia surgiu na década de 30, na antiga União Soviética, como hospital para 

tratamento de pacientes psiquiátricos. Com o passar do tempo, esse tipo de unidade de saúde foi se 

espalhando pelo mundo e abrangendo outras especialidades até chegar ao Brasil, na década de 90. 

Atualmente, do total de sete mil hospitais brasileiros, 365 são hospitais dia, sendo 41 públicos, sete 

filantrópicos e 317 privados, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES 

(BATIMARCHI, 2012). 

 Os hospitais dia são diferenciados por tipo de atendimento prestado, podendo ser hospital dia 

para o atendimento à saúde mental, hospital dia cirúrgico ou hospital dia clínico, que possui diversas 

subdivisões, como para o atendimento ao paciente portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), para o atendimento Geriátrico, Oncológico, pacientes em tratamento de Fibrose Cística, entre 

outras especialidades (Portaria GM/MS nº 44, 2001). 

 A realização de procedimentos cirúrgicos de médio e pequeno porte pelo sistema ambulatorial, 

com curto período de internação dos pacientes, não é uma conduta recente ou inovadora; o maior 

estímulo para o progresso da cirurgia ambulatorial ocorreu na década de 1970, com a instalação do 
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Surgery Center em Phoenix, EUA, como uma unidade independente, que mostrou resultados 

interessantes e despertou a atenção de entidades hospitalares neste tipo de atenção ao paciente 

cirúrgico (QUADROS,2012). 

 Ainda segundo Quadros (2012), o desenvolvimento da cirurgia ambulatorial está amparado em 

razões médicas, psicológicas e econômicas. A resposta hospitalar tem sido positiva com a criação de 

unidades específicas, com centro cirúrgico isolado e circulação independente, separada funcional e 

administrativamente do corpo hospitalar.  

 A realização de cirurgias de pequeno e médio porte em um hospital dia favorece um atendimento 

mais personalizado, menos transtorno; menor ansiedade em relação à sua patologia, ao tratamento e ao 

hospital; redução significativa do risco de infecção hospitalar; e um retorno mais rápido às atividades 

normais. Além disso, as cirurgias realizadas permitem aos pacientes menores custos pelos 

procedimentos, evita-se a espera e a burocracia das internações e a disputa para a utilização de leitos 

hospitalares nos primeiros horários do dia. 

 Já para os profissionais que atuam na área cirúrgica, o hospital dia representa um ambiente que 

propicia boas condições de trabalho, podendo atuar com segurança e agilidade. No centro cirúrgico de 

um hospital dia, o cirurgião perde menos tempo em esperas e burocracias, podendo usar seu tempo para 

melhor atender a seu paciente (QUADROS, 2012). 

  Os hospitais dia são dispostos de duas maneiras: em unidades próprias ou dentro de centros 

médicos. Independente do modelo é imprescindível que estas instituições tenham planejamento na hora 

de executar obras de adequação ou expansão. Como grande aliada dessas instituições, a arquitetura 

reúne conceitos de humanização do ambiente, organização do fluxo de pacientes e equipes 

assistenciais, além de tornar o edifício uma construção atraente para a captação de clientes, sejam eles, 

médicos, operadoras ou pacientes (BATIMARCHI, 2012). 

 O modelo de hospital dia não substitui o hospital convencional. Este sempre será de fundamental 

importância para a sociedade. Porém os hospitais gerais ficarão cada vez mais concentrados na alta 

complexidade, traumas e transplantes, enquanto que as unidades de hospital dia serão direcionadas para 

a realização de procedimentos de média e pequena complexidade, com maior produtividade, menores 

custos operacionais e com melhores resultados para a sociedade (QUADROS, 2012). De acordo com 

Fábio Bittencourt, presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar 

(ABDEH), o número de hospitais dia deve triplicar nos próximos anos, enquanto o crescimento dos 

hospitais convencionais será menos significativo (BITTENCOURT apud BATIMARCHI; 2012). 

 A seguir, serão apresentados estudos de referência que foram fundamentais para a definição do 

programa de necessidades e levantamento de questões projetuais necessárias ao desenvolvimento do 

projeto proposto.  
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2 ESTUDOS DE REFERÊNCIA 

 Os estudos de referência têm como principal objetivo a identificação de elementos e soluções 

arquitetônicas adequadas e/ou não adequadas à proposta, além de dar direcionamento para a 

estruturação do programa de necessidades. A análise de projetos é o levantamento das características 

de edifícios que possuem afinidades com o projeto em desenvolvimentos (MOREIRA; KOWALTOWSKI, 

2009, p. 32-33).   

 Esta fase se inicia através da análise de exemplos reais, a partir da descrição do equipamento ou 

elemento arquitetônico sob a ótica do crítico de arquitetura, tornando possível a apreensão do processo 

de funcionamento de cada ambiente. Foram verificados elementos que definem a concepção espacial 

(inter-relação dos ambientes), o programa de necessidades, os fluxos e as dimensões do espaço 

estudado. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho foram estudados edifícios com atividades afins ao tema 

da proposta por meio de visitas in loco a Prontoclínica de Olhos e ao Hospital da Visão, em Natal/RN, 

onde a ferramenta utilizada foi a APO com a metodologia walkthrough (observação com entrevista), 

identificando os aspectos positivos e negativos, analisando o funcionamento e as condições de ocupação 

a partir da visão do administrador. 

 Foram realizados estudos de referências indiretos no Barra Day (Rio de Janeiro/RJ), no Instituto 

Panamericano da Visão (Goiânia/GO), no Hospital Sírio Libanês unidade Itaim (São Paulo/SP), no 

Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek (Fortaleza/CE) e no Hospital Municipal Euryclides J. 

Zerbine, através de pesquisas em sites institucionais e artigos publicados em revistas e livros, com o 

objetivo de observar as melhores soluções adotadas para atender as necessidades dos usuários. 

 A edificação a sofrer intervenção também foi usada como referência para o projeto de reforma e 

reuso, pois foi projetada para atender as necessidades de um hospital dia especializado em cirurgia 

plástica. Por estar desativada não é possível ouvir a opinião dos usuários, sendo assim analisado o 

programa de necessidades, dimensionamento e relação entre ambientes. 

 Após estes Estudos de Casos foram apontados os pontos positivos e negativos de cada 

edificação. 

2.1 Prontoclínica de Olhos   

 A Prontoclínica de Olhos, localizada na Rua Ceará Mirim no bairro do Tirol, teve como autor do 

projeto o arquiteto Carlos Ribeiro Dantas. Conta com uma equipe composta por 26 oftalmologistas e 62 

funcionários. Realiza um atendimento completo em oftalmologia, que vai desde consultas médicas às 
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mais variadas cirurgias e até transplantes. Sua estrutura física além do edifício principal com 5 

pavimentos é composta por um edifício anexo e um estacionamento externo (figura 01 e 02). 

Figura 01: Localização Prontoclínica de Olhos. 

 

Fonte: Google Earth, 2013 
 
 

Figura 02: Fachada - Prontoclínica de Olhos. 

   

Fonte: Google Earth, 2013 

O edifício principal possui o seguinte programa de necessidades por pavimento: 

Subsolo: garagem; copa; lavanderia; vestiário para funcionários; depósito de material de limpeza; diluição; 

almoxarifado e controle; arquivo morto; gerador. 

Térreo: recepção; exames complementares; consultórios; estar médico; tesouraria; secretaria; central de 

computadores; central de telefonia.  

1º pavimento:  estar médico;  salas de cirurgia;  recuperação;  preparo pré-operatório;  posto de enfermagem;  bloco 

cirúrgico (vestiários de barreira, esterilização, lavabo, guarda material de apoio, troca macas, etc.). 

2º Pavimento: apartamentos; estar médico; posto de enfermagem. 

3º Pavimento: auditório; sala de reuniões; biblioteca/centro de estudos; lanchonete. 

 O edifício anexo já foi sede da Prontoclínica de Olhos antes da construção do que é chamado de 

edifício principal. Este prédio teve seu uso alterado devido a seus espaços estarem ultrapassados diante 

dos avanços tecnológicos; gradativamente ele vai passando por reformas para atender as solicitações de 

apoio ao edifício principal.  

 Neste anexo funcionam consultórios, salas de espera e recepção, pré-operatório para cirurgia de 

miopia, sala de cirurgia de miopia (figura 03), administração e na parte de serviços, oficina, copa e estar 
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de funcionários, entretanto é importante destacar que o edificio possui varios ambientes que encontra-se 

sem uso ou subutilizados como depósitos. 

 
Figura03: Sala de Cirurgia de Miopia- Prontoclínica de Olhos. 

 

Fonte: Acervo próprio, 2007. 

 No setor de serviços todos os materiais são transportados em carros específicos e diferenciados 

por cor, a exemplo da lavanderia em que a roupa suja chega nos carros de cor vermelha e a roupa limpa 

sai em carros na cor branca. 

 Para a circulação de pacientes, o hospital dispõe de elevador e escada, e com o objetivo de 

evitar o cruzamento de pacientes com funcionários, existem circulações e acessos diferenciados para a 

equipe do hospital.    

 O hospital dispõe de circuito de TV nas salas de cirurgias interligado ao auditório (figura 04), 

possibilitando a acompanhantes ou especialistas assistirem as cirurgias no mesmo instante em que está 

sendo executada.  

 
Figura 04: Auditório - Prontoclínica de Olhos. 

 
Fonte: Acervo próprio, 2007. 

 De acordo com o levantamento in loco realizado, observou-se que o mesmo está estruturado por 

setores bem definidos, podendo ser graficados de acordo com o quadro 03, compreendendo: serviços, 

enfermagem, público, clinico, internação e cirúrgico. 
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Quadro 03 - Setores Identificados na Prontoclínica 

 
Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 Na Prontoclínica de Olhos, foram relevantes o completo programa de necessidades, os 

consultórios com dimensões generosas, a existência de acessos e circulações restritas a médicos e 

funcionários, além da preocupação com o conforto do usuário. Entretanto, como característica negativa, 

destacou-se o mal uso do edifício anexo, resultando em uma subutilização do espaço.  

2.2 Hospital da Visão 

 O Hospital da Visão está localizado na Avenida Floriano Peixoto, no bairro de Petrópolis, em 

Natal (figura 05). Inaugurado em 2009, é uma extensão administrativa do Instituto Potiguar de 

Oftalmologia, que já está no mercado desde 1999. Conta com uma equipe de 16 especialistas nas 

diversas áreas da oftalmologia e realiza procedimentos clinicos, cirúrgicos e de urgência oftalmológica. 

Figura 05: localização do Hospital da Visão. 

 
 Fonte: Google Earth, 2013. 

  Possui 4 pavimentos com o seguinte  Programa de Necessidades: 

Subsolo: estacionamento; lavanderia; depósito. 

Térreo: recepção (figura 06); setor administrativo; capela; consultórios; banheiros; copa; lentes de contato (figura 07); 

salas de exames (figura 08). 
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 1º Pavimento (Centro cirúrgico): recepção e espera (figura 09); vestiários; sala de recuperação; 1 apartamento; 3 

salas de cirurgias; central de material esterilizado;  depósito de material de limpeza. 

2º Pavimento: Área para ampliação dos consultórios (não está em funcionamento). 

Figura 06: Recepção - Hospital da Visão 

 
Fonte: Acervo próprio, 2010 

Figura 07: Sala de Lentes de Contato  - Hospital da Visão.  

 
Fonte: Acervo próprio, 2010 

 
 Figura 08: Sala de Exames - Hospital da Visão.  

 
Fonte: Acervo próprio, 2010 

 
Figura 09: Recepção do Centro Cirúrgico - Hospital da Visão.  

 
Fonte: Acervo próprio, 2010 

 No Hospital da Visão, por se tratar de uma construção rescente, seus ambientes além de 

funcionais, atendem as normas específicas e são estéticamente agradáveis, trazendo não só a 

funcionalidade como a humanização como caracteristicas presentes. 

 De acordo com o levantamento in loco, observou-se que o programa de necessidades também se 

encontra estruturado por setores, graficados no quadro 04.  
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Quadro 04: Setores Identificados no Hospital da Visão 

 
Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 No Hospital da Visão aponta-se como ponto positivo o programa de necessidades compacto, 

visto que comporta todos os ambiente necessários a um Hospital Dia Oftalmolófico,zz mas utilizando as 

dimenções mínimas necessárias, com o uso de todos os ambientes. E como ponto negativo o uso do 

estacionamento interno apenas para funcionários. 

2.3 Barra Day Hospital 

 Impulsionado pelo aumento de hospitais dia no país, o pediatra Mário Novais investiu R$15 

milhões em um novo empreendimento no setor, o Barra Day Hospital, localizado na Av. Armando 

Lombardi, 1000, Barralife Medical Center, Bloco 2, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (figura 10 e 

11). 

 O Diretor Executivo da instituição levou em consideração o potencial de crescimento da Barra da 

Tijuca para escolher o local do investimento, já que o bairro tem a segunda maior renda per capita da 

cidade do Rio de Janeiro, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a maior oferta 

de imóveis residenciais e comerciais para venda e locação. 
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Figura 10: Localização do Barralife Medical Center.  

 
Fonte: Google Earth, 2013.  

 
 

Figura 11: Barra Day Hospital - Fachada  

 
Fonte: http://saudeweb.com.br/galeria/veja-o-barra-day-hospital-por-dentro/  

 Na área da Saúde, é grande o número de moradores que saem da sua região procurando 

serviços de alto nível, principalmente em cirurgia plástica. 

 A instituição tem o objetivo de oferecer um atendimento mais individualizado e serviços 

diferenciados com tecnologia de alta qualidade para atender às necessidades da classe A.  

 Com capacidade para realizar 360 cirurgias/mês (12 cirurgias/Dia), o Barra Day possui centro 

cirúrgico com 3 salas de cirurgia, 1 leito de UTI (figura 12), sala de recuperação pós-anestésica e 12 

apartamentos (figura 13). Oferece serviços para pacientes e acompanhantes como transporte de 

paciente em carro executivo, estacionamento no local (gratuito apenas para equipe médica), cardápio 

individualizado em restaurante próprio com serviço à La carte, cozinha contemporânea para o 

acompanhante, internet wireless gratuita, TV a cabo e Smart TV em todos os apartamentos. Conta com 

uma equipe formada por médico cirurgião plantonista 24h, 02 enfermeiros chefes diaristas; enfermeiro 

supervisor 24h, técnicos de enfermagem 24h, nutricionista diarista e copeiras 24h, além de gerência de 

hotelaria, gerência administrativa e ouvidoria. 
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Figura 12: Leito de UTI - Barra Day Hospital  

 
Fonte: http://saudeweb.com.br/galeria/veja-o-barra-day-

hospital-por-dentro/ 

Figura 13: Apartamento- Barra Day Hospital 

 
Fonte: http://saudeweb.com.br/galeria/veja-o-barra-day-

hospital-por-dentro/  

             De acordo com as informações obtidas, o programa de necessidades foi subdividido em setores, 

e estes foram graficados no quadro 05.  

Quadro 05: Setores Identificados no Barra Day 

 
Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 No Barra Day destaca-se claramente a preocupação com o local a ser implantado e o potencial 

de crescimento; a instalação de serviços diferenciados e tecnologia de qualidade para um público pré-

determinado.  Entretanto o acesso principal é dado pela a Avenida Armando Lombardi, caracterizada 

pelo trafego intenso e constantes congestionamento, sendo este um ponto negativo pois dificulta a 

entrada e saida na edificação.  

2.4         Instituto Panamericano da Visão  

 O Instituto Panamericano da Visão está localizado na cidade de Goiânia, estado de Goiás, e é 

classificado na categoria de Hospital de Oftalmologia (figura 14, 15 e 16). Nele é prestado um 

atendimento completo em oftalmologia, indo da consulta oftalmológica aos exames e cirurgias de alta 

complexidade. 
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Figura 14: localização do Instituto Panamericano da Visão. 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 

 
Figura 16: Instituto Panamericano da Visão - Fachada. 

 
Fonte: www.ipvisao.com.br 

 Cada setor do Instituto Panamericano da Visão dispõe de uma recepção independente, 

permitindo um atendimento personalizado: Lentes de Contato, Exames e Diagnósticos, Cirurgia Refrativa, 

e Centro Cirúrgico com esse diferencial.   

 As áreas de consultórios foram agrupadas nos dois primeiros pavimentos. São 16 módulos, cada 

um contando com recepção (figura 17) e duas salas para consultórios (figura 18), para um total de 32 

médicos oftalmologistas.  

Figura 17: Instituto Panamericano da Visão – Recepção dos 
Consultórios. 

 
Fonte: www.ipvisao.com.br 

Figura 18: Instituto Panamericano da Visão – Consultório. 

 
Fonte: www.ipvisao.com.br 
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                    Pacientes que fazem uso de lentes de contato dispõem de um espaço exclusivo com 

recepção, sala para teste e adaptação de lentes de contato (figura 19) e sala de treinamento. 

Figura 19: Instituto Panamericano da Visão – Sala para testes e adaptação de lentes de contato.  

 
Fonte: www.ipvisao.com.br  

 O Instituto possui controle informatizado do consumo de energia elétrica e demanda do ar 

condicionado, sistema de vigilância controlando as principais entradas do edifício, sistema de controle de 

acesso por meio de cartões magnéticos, câmeras digitais, e rede de voz e de dados.  

 O centro cirúrgico é totalmente climatizado com ar condicionado central e com sistema de 

filtragem do ar. É constituído por 6 salas de cirurgia (figura 20), sala de recuperação (figura 21), 

esterilização e vestiários. Tais salas de cirurgia possuem circuito fechado de TV com possibilidade de 

transmissão dos procedimentos realizados para o ambiente externo, contando com equipamentos 

oftalmológicos de última geração. 

Figura 20: Instituto Panamericano da Visão – Sala de Cirurgia.  

 
Fonte: www.ipvisao.com.br 

Figura 21: Instituto Panamericano da Visão – Recuperação.  

 
Fonte: www.ipvisao.com.br  

        Os médicos têm ainda um centro de estudos, onde está localizada a biblioteca, os equipamentos 

de multimídia, uma ilha para edição de palestras, além de um auditório integrado às salas de cirurgia, 

para 46 pessoas. Nesse centro de estudos são realizadas videoconferências, cursos, treinamentos e 

simpósios sobre oftalmologia.  

 No setor de serviços há uma saída especial para o lixo hospitalar, seguindo as exigências da 

vigilância sanitária; os gases foram instalados junto à entrada de serviço, tornando fácil e seguro o 

acesso e incluem o oxigênio, o ar comprimido e o vácuo clínico. 
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 O projeto contempla facilidades como circulação interna privativa para médicos e funcionários e 

elevador panorâmico em uma área total de 6 mil m², distribuídos em subsolo, térreo e outros três 

pavimentos, como diagramado na figura 22. 

 
Figura 22: Zoneamento - Instituto Panamericano da Visão  

 
Fonte: www.ipvisao.com.br 

 De acordo com o site www.ipvisao.com.br, o Instituto Panamericano da Visão possui o seguinte 

programa de necessidades por pavimento: 

Subsolo: estacionamento. 

Térreo: recepção e espera principal; espera infantil; café e loja de conveniência; consultórios; sala de 

lentes de contato; banheiros e fraldário; estacionamento. 

1º pavimento:  consultórios;  recepção e espera. 

2º Pavimento: salas de exames; sala de espera. 

3º Pavimento: centro cirúrgico; recepção para pacientes ambulatoriais; posto de enfermagem; internação 

(10 apartamentos). 

 Este programa de necessidades foi subdividido em setores, e graficados no quadro 06.  
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Quadro 06: Setores Identificados no Instituto Panamericano da Visão 

 
Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 

 Para o Instituto Panamericano da Visão, o completo Programa de Necessidades possibilita o 

atendimento pleno na área de oftalmologia; a saída de serviços independente para os resíduos e o 

armazenamento dos gases próximo à entrada de serviços são os principais pontos positivos observados. 

2.5 Hospital Sírio Libanês - Unidade Itaim 

 O Hospital Sírio Libanês possui várias unidades na cidade de São Paulo (SP), entre elas a 

unidade localizada no bairro Itaim Bibi (figuras 23 e 24), onde o centro cirúrgico funciona como Hospital 

Dia, sendo idealizado para realizar procedimentos de baixa complexidade, permitindo que o paciente 

tenha alta no mesmo dia. 

Figura 23: localização do Hospital Sírio Libanês - Unidade Itaim.  

 
Fonte: Google Earth, 2013.  

Figura 24: Fachada Hospital Sírio Libanês - Unidade Itaim.  

 
Fonte: Google Earth, 2013.  

 

             As Principais cirurgias realizadas são plásticas, cirurgias dermatológicas, urológicas, 

ginecológicas, vasculares e ortopédicas. 

N 
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 No Hospital Dia, além dos procedimentos cirúrgicos, há o atendimento a pacientes com 

necessidades de assistência clínica para administração de medicamentos, realização de pequenos 

procedimentos e preparo para exames diagnósticos como termografia ou termometria, colonoscopia com 

preparo hospitalar e todos a que se referem o Centro de Tratamento de Veias.   

 A estrutura do Hospital Dia conta com: 4 salas de cirurgia; 12 leitos de Hospital Dia; leito de 

recuperação anestésica e salas de exames diagnósticos. 

 Na análise das contribuições do Hospital Sírio Libanês - Itaim observa-se a relação de 3 leitos de 

internação para cada sala de cirurgia do Hospital Dia, além das delimitação das principais especialidades 

médica que atendem. 

2.6 Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek 

 O Hospital Sarah Kubitschek de Fortaleza/CE, projetado pelo Arquiteto João Filgueiras Lima 

(Lelé), foi inaugurado em setembro de 2001 e dedica-se especificamente à reabilitação motora de 

crianças e adultos, contando com atendimento ambulatorial e unidades de internação. 

  Mesmo não se tratando de um hospital dia, o projeto foi tomado como referência pelas soluções 

arquitetônicas adotadas quanto ao uso da ventilação e da iluminação natural (figura 25). 

Figura 25: localização do Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek (Fortaleza/CE).  

 
Fonte: Google Earth, 2014.  

 O projeto adotou uma solução mista horizontal-vertical, mais compacta que as unidades da Rede 

Sarah de São Luís (MA) e Salvador (BA), ocupando menos o solo e garantindo a preservação integral de 

uma grande área arborizada (figura 26). 

 O bloco de internação possui sete pavimentos, onde os três inferiores são destinados a serviços 

técnicos e administrativos e os quatros superiores às enfermarias e apartamentos. Possui capacidade 

instalada de 86 leitos. 

N 
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 O ambulatório e serviços técnicos em geral foram previstos no nível térreo e os serviços gerais e 

de abastecimento no subsolo. Já a escolinha de excepcionais, creche e residência médica foram 

localizadas na área arborizada, levando em conta o posicionamento das árvores de grande porte, de 

modo a possibilitar a manutenção de todas elas. Dispõe ainda de piscinas internas, externas e varandas 

que favorecem a humanização do tratamento. 

Figura 26: Implantação do Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek (Fortaleza/CE).  

 
Fonte: Google Earth, 2013.  

 A ventilação natural dos ambientes é realizada através de dois sistemas distintos que podem 

operar ao mesmo tempo: o sistema de convecção onde o ar frio é injetado pelas galerias de tubulações 

do subsolo e extraído pelos sheds com aberturas na direção a favor dos ventos dominantes (efeito de 

sucção); e o sistema de ventilação cruzada por ambiente, que é possível através de dois sheds, com o 

emprego de equipamento mecânico de exaustão ou insuflamento localizado na abertura de um deles 

(figura 27). 

Figura 27: Esquema dos sistemas de ventilação natural do Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek (Fortaleza/CE). 

  
Fonte: LATORRACA, 2000.  
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 A fachada do bloco de internação voltada para o Norte é protegida da insolação por uma 

cobertura metálica em forma de arco com brises móveis (figura 28), que abriga no pavimento térreo um 

espaço verde sombreado em dois níveis que se integra à fisioterapia, ao hall principal, à circulação do 

setor de internação e a outra à administração dos serviços gerais no subsolo. 

Fiigura 28: Corte esquemático do bloco de internação do Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek (Fortaleza/CE).  

 
Fonte: LATORRACA, 2000.  

2.7    Hospital Municipal Euryclides J. Zerbine 

 Igualmente ao estudo de referência do Hospital Sarah Kubitschek, o Hospital Municipal 

Euryclides J. Zerbine também não é uma referência na tipologia de hospital dia, mas foi tomado como 

modelo por se tratar de um projeto de reforma de edificação hospitalar, pelas soluções arquitetônicas 

adotadas quanto a integração da nova edificação com a antiga, e pelos artifícios de conforto ambiental 

utilizados. 

 O Hospital Municipal Euryclides J. Zerbine, especializado no atendimento a mulher, está situado 

na esquina da Rua São Paulo com a Avenida Vital Brasil Filho, no Bairro Santa Paula, em São Caetano 

do Sul/SP (figura 29 e 30), e tem como responsável pelo projeto o escritório GP Arquitetura. 

Figura 29: localização do Hospital Municipal Euryclides J. Zerbine (São Caetano do Sul/SP).  

 
Fonte: Google Earth, 2014 

N 
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Figura 30: Implantação do Hospital Municipal Euryclides J. Zerbine (São Caetano do Sul/SP).  

 
Fonte: PINTO, 2013 

 Essa unidade hospitalar foi construída anexa ao Complexo de Saúde formado pelos hospitais 

municipais Maria Braido e o Infantil e Maternidade Márcia Braido. Possui cinco andares, com área total 

construída de 11.602 m², onde desta, 4.670,72 m² foi a área acrescentada no projeto de ampliação do 

complexo.  

 Conta com 84 leitos, três salas cirúrgicas para clínica médica e direcionadas ao atendimento 

obstétrico, setor neonatal; serviço 24 horas de ginecologia e pré-parto, além de UTI. Alguns serviços 

foram transferidos do Hospital Municipal Infantil Márcia Braido, entre elas a maternidade, UTI neonatal, 

centro obstétrico e farmácia de alto custo, dentre outras áreas. Os espaços que comportavam esses 

serviços serão utilizados para criar mais leitos de internação e pediátricos e ampliar as vagas na UTI. 

 A inserção de uma nova edificação norteou o projeto de ampliação e reforma deste complexo 

hospitalar. O conjunto era composto por um hospital geral e outro pediátrico, distribuídos em dois prédios 

de seis pavimentos, com acessos independentes. Para o desenho do novo bloco, a base foi a análise do 

edifício antigo, suas dificuldades de acesso em nível com a rua e o conflito das circulações entre público, 

pacientes, funcionários e serviços. Objetivando integrar as edificações, foi criado um átrio, que define o 

acesso principal do hospital geral. Com a atual configuração, também foram organizados os fluxos de 

pacientes ambulatoriais, de internação, visitantes e funcionários. 
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Figura 31: Estudo Volumétrico do Hospital Municipal Euryclides J. Zerbine (São Caetano do Sul/SP) 

 
 

Fonte: PINTO, 2013 

 A ligação entre os edifícios existentes foi solucionada por meio de um conector de circulação 

vertical, assim, pacientes e visitantes podem entrar e se deslocar pelos eixos de circulação vertical e 

horizontal que interligam os níveis do prédio existente ao novo. Externamente, a integração das 

construções ocorre pelas fachadas revestidas com brises e painéis de cerâmica extrudada, que conferem 

identidade visual (figuras 32 e 33). 

 O sistema de fachada ventilada foi aplicado em todas as faces da edificação nova e nas da 

edificação existente que estão diretamente ligadas à área ampliada, isso garantiu uma identidade plástica 

além da vantagem de poder ser instalada no prédio antigo sem a necessidade de remoção do 

revestimento anterior (figuras 32 e 33). Esse sistema permite a ventilação natural e possibilita também a 

dispersão do vapor presente no interior das paredes, eliminando a umidade. Segundo os responsáveis 

pelo projeto, a cerâmica empregada possui baixo coeficiente de absorção de água e permite a remoção 

natural de boa parte da fuligem pela ação da própria chuva.   
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Figura 32: Fachada do Hospital Municipal Euryclides J. 
Zerbine (São Caetano do Sul/SP) 

 
Fonte: PINTO, 2013 

Figura 33: Fachada do Hospital Municipal Euryclides J. Zerbine (São 
Caetano do Sul/SP) 

 
Fonte: PINTO, 2013 

 O sistema de fachada ventilada com cerâmica extrudada também auxilia no conforto interno, uma 

vez que aumentam a eficiência energética dos edifícios por reduzir a quantidade de calor que as 

construções absorvem em condições de tempo quente.  

 A fixação das peças cerâmicas são feitas em  estrutura de alumínio, que possui travas para evitar 

a movimentação causada por vento ou chuvas fortes. Seu sistema de encaixe permite a passagem do ar 

para a ventilação do vão entre a parte posterior do revestimento e a fachada, isso impede que a luz solar 

incida diretamente sobre a fachada e garante ventilação para que o volume não se torne uma caixa de 

calor devido a reflexão parcial da radiação solar e a abertura para ventilação de ar (PINTO, 2013). 

 Para o fechamento de vidro do vão do átrio de interligação foi utilizado o sistema structural 

glazing com vidro laminado reflexivo, que possui propriedades de redução nos fatores de transmissão de 

luz e de calor, otimizando o conforto térmico dos interiores.  

 Outra solução para garantir o sombreamento das fachadas foi a aplicação de brises de cerâmica 

extrudada, da mesma fornecedora das placas que fazem o restante do revestimento, proporcionando o 

atendimento aos diferentes níveis de iluminação e ventilação, necessários aos ambientes internos, com 

uma significante variação de textura, a partir da utilização do mesmo material. Outra vantagem desses 

brises, além da diminuição da incidência de raios solares, é reduzir a visibilidade do interior da edificação. 

Figura 34: Fachada do Hospital Municipal Euryclides J. Zerbine (São Caetano do Sul/SP)  

 
Fonte: PINTO, 2013 
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 A obra de ampliação deste hospital foi executada, em sua maior parte, em estrutura de concreto 

armado, com laje-painel, sendo a área de recepção do hospital da mulher construída com estrutura 

metálica. A escolha de sistemas pré-fabricados para a maioria dos componentes estruturais otimizou o 

tempo de execução da mesma (PINTO, 2013).   

 A contribuição da análise de projetos de referências para o processo de programação 

arquitetônica depende da identificação dos requisitos funcionais exigidos pela nova edificação, 

considerados relevantes em situações similares. Assim, na fase de programação do reuso do edifício 

proposto, a análise de um projeto arquitetônico de referência permite esclarecer quais foram as 

prioridades do projeto, seus requisitos funcionais e as origens das soluções apresentadas. A partir da 

crítica arquitetônica ao edifício de estudo que será objeto do próximo capítulo, tem-se a contribuição para 

o procedimento de análise através da seleção de parâmetros, da classificação, da atribuição de pesos e 

da definição de uma lista de verificação, conforme Moreira; Kowaltowski (2009, p. 33). 
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3 CONDICIONANTES AMBIENTAIS DA CIDADE OBJETO DE ESTUDO 

 A cidade do Natal encontra-se na região nordeste do Brasil, às margens do Oceano Atlântico com 

altitude média de 18m em relação ao nível do mar. É a capital do Estado do Rio Grande do Norte e  

apresenta uma área territorial de 171,10km²; perímetro de 74,83km de extensão com topografia pouco 

acidentada. Está compreendida entre o quadro de coordenadas geográficas máximas: 05º41’42” e 

05º54’43” de latitude Sul, e 35º08’39,4” e 35º17’51,9” de longitude Oeste (figura 35). 

 
Figura 35: Mapa de Localização da cidade de Natal no Brasil 

  
Fonte: Própria 

 De acordo com a norma da ABNT de Desempenho Térmico de Edificações (ABNT, 2005), está 

inserida na Zona Bioclimática Z8 (figura 36), que apresenta como característica clima quente e úmido, 

índices de maiores precipitações nos meses de março e julho, temperatura entre 19° e 32°, ventilação 

intensa e predominantemente sudeste.  Nas áreas com esse tipo de clima é necessário utilizar 

estratégias bioclimáticas que garantam o conforto da edificação, principalmente através da ventilação 

natural. 
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Figura 36: Zoneamento Bioclimático brasileiro da Z8. 

 
Fonte: ABNT, 2005 

 É imprescindível na caracterização do microclima da região, salientar a direção do vento, 

proveniente do mar. Essa ventilação é um agente que influencia na amenização climática, aumentando a 

perda de calor por evaporação. Em Natal os ventos são constantes na direção Sudeste (em torno de 

150º), e tem velocidade média de 5m/s (ARAÚJO; MARTINS; ARAÚJO, 1998), como se observa na Rosa 

dos Ventos da cidade (figura 37). 

Figura 37: Rosa dos ventos - Natal/RN 

 
 

Fonte: Vasari ® Autodesk, Inc. 2013   

 Para Araújo, Martins, Araújo (1998) a cidade apresenta duas "épocas características distintas", 

com pequena variação climática entre elas: a primeira compreende o período de abril a setembro, e outra 
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de outubro a março. O primeiro é o período chuvoso e se caracteriza por temperaturas mais amenas, 

umidades relativas mais altas e velocidades dos ventos mais elevadas, com predominância no quadrante 

Sudeste, e variações Sul - Sudoeste, principalmente, nas primeiras horas do dia. 

 Já o segundo período, de outubro a março, é caracterizado por temperaturas mais elevadas, 

umidades relativas mais baixas, velocidades do vento relativamente menores e com predominância 

Sudeste, apresentando pequenas variações na direção Leste - Nordeste (ARAÚJO; MARTINS; ARAÚJO, 

1998). O quadro 07 traz as médias das variáveis ambientais nas épocas características. 

  Tabela 01 - Variáveis ambientais nas ‘épocas características distintas’. 

VARIÁVEIS AMBIENTAIS Abril a Setembro Outubro a Março** 

Temperatura do Ar 

Máx. 28,7 C (13h) 30,8 C (13h) 

Min. 23 C (5h) 24,8 C (5h) 

Velocidade dos Ventos 

Máx. 5,0 m/s (13h) 5,2 m/s ( 13h) 

Min. 2,2 m/s (5h) 3,7 m/s (5h) 

Umidade do Ar 

Máx. 94 % (6h) 87% (6h) 

Min. 74% (13h) 66% (13h) 

Direção dos Ventos Predominância 170 Sul Predominância 130 Sul 

Época característica de Abril a Setembro / 

 Época de Outubro a Março.   
Fonte: ARAÚJO, MARTINS, ARAÚJO, 1998 

 

 A cidade se destaca pela alta incidência de radiação solar na atmosfera, em grande parte difusa 

e com grande luminosidade, que mantêm a temperatura  elevada durante todo o ano, com a máxima 

chegando a 37ºC. As variações se dão em uma pequena amplitude térmica diária de 6ºC (figura 38) e  

anual em torno de 14ºC, com uma leve baixa nos meses de abril a setembro e alta nos meses de outubro 

a março (ARAÚJO, MARTINS, ARAÚJO, 1998). 
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Figura 38 – Gráfico do comportamento do Dia Típico da temperatura do ar para Natal 

 
 Fonte: Adaptado de ARAÚJO, MARTINS, ARAÚJO (1998). 

 Na carta solar de Natal (Figura 39) pode-se observar que a distância para o Equador é 

relativamente pequena, o percurso do sol ao longo do dia é quase simétrico em relação à direção Leste – 

Oeste. Além disso, os raios solares incidem quase perpendicularmente durante todo o ano. 

 
Figura 39: Carta Solar de Natal 

 
Fonte: Software Luz do Sol, 1994 

 Amenizando o microclima que pode ser gerado pela incidência da radiação solar direta, a cidade 

conta com o alto índice de nebulosidade, que apresenta uma média de  6.2, numa escala de 1 a 10 

(MASCARÓ,1991). 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO OBJETO DE ESTUDO  

 A Edificação objeto de intervenção possui 2.015 m2 de área construída e encontra-se atualmente 

desocupada e para alugar.  Projetada no ano de 1998 pelo arquiteto Ronald Lima de Góis, funcionou 

como clínica de cirurgia plástica, onde eram realizadas consultas médicas, atendimentos estéticos e 

cirurgias plásticas (figura 40) 

 Figura 40: Localização Clinica de Cirurgia Plástica Marco Almeida 

 
Fonte: Edição própria a partir do Google Earth, 2013.  

 A edificação está localizada no cruzamento das ruas Zacarias Monteiro (prolongamento da 

avenida Rui Barbosa) com a Rua Coronel Juventino Cabral. A construção de 5 pavimentos possui os 

seguintes ambientes distribuídos por pavimento: 

Subsolo: gerador, depósito, vestiários para funcionários (masculino e feminino), lixo, morgue, PABX, 

casa de gás, farmácia, almoxarifado, lavanderia (bwc de barreira, sala de triagem e lavagem primária, 

lavanderia e rouparia), cozinha (refeitório, sala de nutricionista, dispensa, cozinha, distribuição, sala para 

lavagem de carrinhos), laboratório (sala para coleta, coleta de maca, consultório e laboratório), sala de 

espera, sala de pequenas cirurgias com vestiário de barreira. 

1º pavimento (assim chamado para fins metodológicos e por está numa cota de nível de 1,35m da 

cota 0):  recepção e espera, tesouraria, secretaria, lanchonete, banheiros para pacientes (masculino e 

feminino), cinco consultórios, sala de curativos, sala de atendimento,duas  sala de tratamento estético, 

sala de avaliação e sala de relax.   

2º Pavimento: sala de espera com banheiro, dois apartamentos, duas enfermarias, central de material 

esterilizado (expurgo, preparo e esterilização, deposito de material esterilizado) posto de enfermagem, 2 

N 
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salas de cirurgias, CRO (centro de recuperação de operados, troca maca, repouso clínico, depósito do 

centro cirúrgico, guarda de material de apoio, vestiários de barreira (feminino e masculino). 

3º Pavimento: cinco apartamentos com banheiros, duas enfermarias, sala de reunião, posto de 

enfermagem, copa, DML (depósito de material de limpeza), sala de espera. 

4º Pavimento: Salão de eventos, banheiros (masculino e feminino), copa e solário. 

 Estes ambientes foram setorizados e graficados no quadro 07: 

Quadro 07: Setores Identificados na Clínica de Cirurgia Plástica Marco Almeida 

 
Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 Quanto ao entorno evidencia-se a predominância de edificações residenciais, algumas 

edificações comerciais e a proximidade de edifícios institucionais, como o IFRN - Instituto Federal de 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Clínicas e o Hospital Estadual Monsenhor Walfredo 

Gurgel, referência em urgências médicas em todo o Estado. É válido destacar que próximo á edificação  

estão localizados unidades clínicas de outras especialidades médicas e a sua proximidade a importantes 

vias de acesso (figura 41).  
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Figura 41: Equipamentos de Saúde no Entorno da Edificação objeto de Intervenção 

 
Fonte: Edição própria a partir do Google Earth, 2013.  

   

 Nas análises das condicionantes bioclimáticas da edificação objeto de estudo, 

considerar a influência do entorno se tornou imprescindível, já que este se encontra totalmente 

edificado. Logo, foram levantados e simulados os gabaritos das edificações do entorno, bem 

como das vegetações de maior porte que pudessem influenciar nos efeitos destes 

condicionantes bioclimáticos (Figura 42). 
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Figura 42: Gabarito do entorno do Objeto de Estudo 

 
Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 Partindo da informação de que a direção dos ventos em Natal/RN são predominantemente 

originários do sul, sudeste e leste, e contando com subsídio do software Vasari 
1
, foram realizadas 

simulações com o objetivo de investigar a influência que o entorno exercia na ventilação da edificação 

objeto de estudo. 

 Para esta Análise foi inserido a edificação estudada e o entorno na Rosa dos Ventos da cidade 

de Natal/RN (figura 43).  

Figura 43: Rosa dos ventos - Entorno 

 
Fonte: Adaptado da tela de saída do Vasari, 2013. 

 Feitas as simulações no software (figuras 44, 45 e 46), concluiu-se que o entorno pouco 

influencia, pois a maioria das edificações vizinhas possuem gabaritos inferiores à construção em estudo, 

sendo única exceção, um edifício residencial que possui 8 pavimentos, mas, que por estar localizado a 

                                                 
1
 Vasari -  ® Autodesk, Inc. 2013   



56 

 

norte da mesma, não é anteparo para a penetração dos ventos dominantes. Outra informação importante 

conquistada a partir desta simulação é que as fachadas Sul e Leste são as mais favorecidas quanto a 

penetração da ventilação natural. Entretanto, quando os ventos dominantes são provenientes do leste, a 

fachada Norte também é beneficiada.    

Figura 44: Vento Sul 

  
Fonte: Adaptado da tela de saída do Vasari, 2013. 

Figura 45: Vento Sudeste 

 
Fonte: Adaptado da tela de saída do Vasari, 2013. 

 
 
 

Figura 46: Vento Leste 

 
Fonte: Adaptado da tela de saída do Vasari, 2013. 

 

 Quanto a avaliação da incidência solar na edificação, foram realizadas simulações da trajetória 

solar, no software Sketchup 
2
, nos períodos do solstício de verão, equinócio e solstício de inverno, em 

três horas do dia - às 9:00 horas, às 12:00 e às 15 horas (quadro 08).   

 

                                                 
2
 Sketchup Pro 8 - ® Autodesk, Inc. 2013   
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Quadro 08 - Simulação da Trajetória Solar 
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Fonte: Própria, 2013 

 Como resultado das simulações conclui-se que o entorno irá influenciar no sombreamento da 

fachada norte durante o solstício de verão no período da manhã, as fachadas leste e sul estarão 

sombreadas apenas até o segundo pavimento, e que as fachadas leste e oeste por serem as que estão 

com exposição ao sol, são as que precisarão de maior atenção quanto ao uso de protetores solar. 
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5 CONDICIONANTES LEGAIS 

 Para obter suporte legal, foi necessário conhecer as leis e normas vigentes sobre a cidade e o 

tema do trabalho. 

 Em Natal, os índices e padrões adotados em projetos partem do Plano Diretor de Natal (NATAL. 

Lei complementar n°082, 2007), do Código de Obras do Município de Natal (NATAL. Lei nº 055, 2004), 

do Código de Obras do Município de Natal (NATAL. Lei nº 055, 2004), do Código de Segurança e 

Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte  (RIO GRANDE DO NORTE, Lei 

nº 4.436, 1974) e da Instrução Técnica Nº 11/2011 do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo (SÃO 

PAULO. Secretaria de Estado dos Negócios Da Segurança Pública, 2001), adotada pelo Corpo de 

Bombeiros do Rio Grande do Norte a partir de 2014. Além destas legislações locais foram consideradas a 

NBR 9050 (ABNT, 2004) e a RDC 50 (ANVISA, 2002), descritas a seguir. 

 Duas Portarias que estabelecem normas e critérios sobre realização de procedimentos e 

internação em regime de hospital dia também foram levadas em consideração: a Portaria n.º 44/GM, de 

10 de janeiro de 2001 (SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Saúde, 2001) e a Portaria 2.415 (BRASIL. 

Ministério da Saúde, 1998). 

5.1 Lei Complementar Nº 082, de 21 de Junho de 2007 - Plano Diretor de Natal  

 O Plano Diretor do Natal (NATAL. Prefeitura Municipal de Natal, 2007) em seu capítulo I, artigo 

primeiro, é conceituado como o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano sustentável do 

Município, além de orientar o desempenho dos agentes públicos e privados que atuam na produção e 

gestão do espaço urbano. 

 De acordo com o que determina essa lei, a edificação a sofrer intervenção - localizada no Bairro 

do Tirol - ,encontra-se em uma Zona Adensável, tendo como Coeficiente Máximo de Aproveitamento 3,5; 

e por estar fora da Área de Entorno do Parque das Dunas, apesar da proximidade, não  possui controle 

de gabarito.  

5.2 Lei Complementar nº 055, de 27 de janeiro de 2004 - Código de Obras e Edificações do 

Município de Natal 

 O Código de Obras de Natal (NATAL. Lei nº 055, 2004) se adapta á Lei do Plano Diretor de Natal 

(NATAL. Prefeitura Municipal de Natal, 2007), organizando as relações jurídicas da prefeitura referentes 

às obras realizadas na zona urbana ou de expansão do município e  enquadra a Rua Coronel 
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Juventino Cabral como Logradouro de Classe Local. Como a edificação em estudo possui fachada 

principal (frontal) voltada para esta rua, fica estabelecido que: as edificações de uso hospitalar com 2 a 6 

pavimentos devem possuir 1 vaga de estacionamento para cada 65m² de área construída, 01 vaga para 

Taxi, 01 vaga para carga e descarga, área específica para guarda de lixo e área para embarque e 

desembarque. 

5.3 Lei nº 4.436, de 09 de Dezembro de 1974 - Norma de Prevenção e Combate a Incêndio  

 O Código de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do 

Norte (RIO GRANDE DO NORTE, Lei nº 4.436, 1974) estabelece os critérios básicos e indispensáveis à 

segurança contra o incêndio nas edificações do estado através da exigência dos meios necessários ao 

combate a incêndio, impedindo ou minimizando a propagação do fogo, facilitando as ações de socorro e 

garantindo a desocupação segura das edificações. 

Art. 3º - Estes objetivos serão alcançados através de exigências 

mínimas quanto à localização, arranjo físico e construção das 

edificações, aliadas a instalação de sistemas de detecção, alarme e 

combate a incêndio (RIO GRANDE DO NORTE, Lei nº 4.436, 

1974). 

 

Dentre as exigências desta Lei para uma edificação de uso hospitalar, as que 

influenciaram nas decisões projetuais são:  a necessidade de área de refúgio e de 

escada protegida com no mínimo 1,60m (um e sessenta metros) de largura. 

5.4 Instrução Técnica Nº 11/2011 - Saídas de Emergência 

 A Instrução Técnica Nº 11/2011 (IT-11) do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo (SÃO 

PAULO. Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, 2001) estabelece os requisitos 

mínimos necessários para o dimensionamento das saídas de emergência para que a população possa 

abandonar a edificação, em caso de incêndio ou pânico, completamente protegida, e permitir o acesso de 

guarnições de bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoa.  

 Dentre as exigências desta Instrução para uma edificação de uso hospitalar, classificada segundo 

a mesma norma como H-3, as que influenciaram nas decisões projetuais são referentes ao 

dimensionamento da escada. Entretanto esta dimensão só poderá ser determinada após à realização das 

intervenções na edificação, pois para cálculo da população de uma edificação da classificação H-3, a IT-
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11 determina que deve ser considerado uma pessoa e meia por leito, mais uma pessoa por 7m² de 

ambulatório, logo estes ambientes necessitam estarem definidos.  

Essas normas devem ser aplicadas em conformidade com a legislação estadual e federal. 

5.5 NBR 9050 - Norma Brasileira de 31 de Maio de 2004 

 Em 2004 foi aprovada e instituída pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) a NBR 

9050 (ABNT, 2002) que estabelece critérios e parâmetros técnicos para serem analisados em projetos, 

construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às 

condições de acessibilidade; garantindo que o maior número de pessoas, independente de idade, 

estatura ou limitação de mobilidade e percepção, possa utilizar de forma autônoma e segura os 

ambientes, mobiliários, elementos e equipamentos urbanos. 

 Por ser uma Norma do ano de 2004, a NBR 9050 (ABNT, 2002) não foi considerada no projeto da 

edificação do objeto de intervenção, já que o mesmo data de 1998. No entanto, foi aplicada na presente 

proposta de intervenção. 

5.6 Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 

 A RDC-50 (ANVISA, 2002) engloba o Regulamento Técnico para o Planejamento, Programação, 

Elaboração, Avaliação de Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS). Tais 

edificações deverão estar em concordância com essa norma proporcionando a criação e avaliação de 

projetos diversificados, dos mais simples aos mais complexos, de acordo com as necessidades e 

condições intrínsecas a cada situação.   

 Assim, este documento traz o embasamento técnico para a elaboração e a análise de projetos 

arquitetônicos de EAS, contribuindo na área dos recursos físicos  para a qualidade da assistência 

prestada.  

 Tal Resolução foi consultada e aplicada para a elaboração do programa de necessidades e pré-

dimensionamento do projeto de intervenção.  

5.7 Portaria GM/MS n.º 44, de 10 de janeiro de 2001 

A Portaria n.º 44/GM, de 10 de janeiro de 2001 (SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Saúde, 2001), 

aprovada no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, tem a modalidade de assistência hospital dia 

como destaque e estabelece requisitos mínimos aos quais as unidades deverão cumprir para que 
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possam realizar procedimentos neste regime.  Além disso, define como regime de hospital dia a 

assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para realização de 

procedimentos clínicos cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que implica a permanência do paciente na 

unidade por um período máximo de 12 horas. 

 Para a realização de procedimentos em regime de hospital dia as unidades integrantes do SUS 

deverão cumprir os seguintes requisitos: 

Possuir sala de espera, vestiário masculino e feminino, sanitários para pacientes, acompanhantes e 

funcionários; 

Oferecer refeições adequadas durante o período de permanência do paciente na unidade; 

Equipe de plantão com no mínimo 01 (um) médico, 01 (uma) enfermeira e auxiliares de enfermagem em 

número suficiente e correspondente aos leitos disponíveis, durante todo o período de funcionamento da 

unidade e de prestação de assistência aos pacientes; 

Garantir vaga na própria unidade de saúde ou referência para transferência, quando necessário, de 

pacientes para outras unidades hospitalares mais complexas ou unidade de tratamento intensivo, quando 

não possuir; 

Obedecer aos parâmetros constantes da Portaria GM/MS nº 1.884/94 (Brasil. Ministério da Saúde, 1994). 

No caso de estabelecimentos que realizem procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos em 

regime de atendimento de hospital dia, será necessário: 

Centro cirúrgico com sala(s) cirúrgica(s) devidamente equipada(s); 

Centro de esterilização e desinfecção de materiais e instrumentos de acordo com normas vigentes; 

Condições mínimas para realização do ato anestésico, conforme Resolução nº 1.363/93 do Conselho 

Federal de Medicina (CFM, 1993); 

Enfermaria masculina, feminina e pediátrica quando for o caso, para recuperação e observação pós-

anestésica devidamente equipada com oxigênio, carro de parada e medicamentos necessários em 

emergências, etc. 

5.8   Portaria GM/MS nº 2.415, de 23 de março de 1998 

 Já a portaria GM/MS 2.415 (BRASIL. Ministério da Saúde, 1998), considera que o hospital dia 

dispõe de uma internação hospitalar de curta duração, de caráter intermediário entre a assistência 

ambulatorial e a hospitalização, e estabelece os seguintes requisitos para credenciamento de unidades 

hospitalares e critérios para realização de internação em regime de hospital-dia: 

Garantia de remoção em ambulância; 

Contar com equipe multidisciplinar, para atendimento máximo de 10 pacientes por turno/ por equipe, 

composta por profissionais das áreas: médica, assistência social, enfermagem, nutrição e psicologia; 
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Instalações físicas mínimas: recepção, consultórios médicos, sala de enfermagem, sala de administração 

de medicamentos, instalações sanitárias completas, saia de repouso de pacientes, serviço de nutrição, 

farmácia, refeitório, instalações especiais para expurgo, rouparia, serviço próprio ou de referência para 

realização de exames auxiliares de diagnose e terapia, instalações para assistência clínica ou cirúrgica; 

A unidade hospitalar deverá oferecer internação em regime de hospital dia em todos os dias da semana, 

inclusive sábados, domingos e feriados. 

 A compatibilização das legislações acima citadas, juntamente com os estudos de referências e a 

análise da edificação existente, serviram de base para o estudo programático, tema do capítulo seguinte. 
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6 ESTUDO PROGRAMÁTICO E PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

 Segundo Moreira e Kowaltowski (2009, p.32), o processo de construção do edifício é composto 

por três fases: o programa, o projeto e a construção. 

  O programa é o primeiro passo do processo, pois trata das condições que deverão ser 

observadas no decorrer do projeto; e tem o propósito de descrever onde o projeto vai operar, implicando 

em levantar, compreender e organizar as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto da 

edificação. 

 As informações necessárias para compreender e descrever o problema que o projeto do edifício 

deve resolver podem ser obtidas a partir de uma série de fontes de dados, como pelo o estudo de 

avaliação pós-ocupação, através da revisão de literatura, do estudo de normas e legislações, com a 

análise de projetos e consultas a usuários (Moreira; Kowaltowski, 2009, p. 32-33). 

 Levantar informações, descobrir os padrões dos problemas e procurar obter as contribuições do 

cliente, são as tarefas envolvidas na definição do programa. Uma vez descrita a natureza do programa 

arquitetônico, incluindo seus princípios, objetivos e contribuições ao processo de construção do edifício, 

cabe expor os resultados desse processo por meio da síntese gráfica (Moreira; Kowaltowski, 2009, p. 39). 

 A elaboração do programa de necessidade para um hospital dia cirúrgico, inicio-se com a analise 

comparativa dos programas de necessidades das edificações analisadas nos estudos de referência, em 

conjunto com as recomendações da portaria GM/MS Nº 2.415, de 23 de março de 1998 e da portaria 

GM/MS N.º 44, de 10 de janeiro de 2001, além do programa de necessidades da edificação objeto da 

intervenção, uma vez que esta já funcionava como um Hospital dia da especialidade de Cirurgia Plástica. 

 A partir dos dados levantados, foi formulada uma planilha comparativa (quadro 09) com todos os 

programas de necessidades das edificações. A partir desta planilha foi realizada uma intercecção dos 

ambientes existentes em cada estudo de referencia, ou proposto pelas portarias, e como resultado foi 

constituído o programa de necessidades da tipologia objeto deste estudo (quadro 10). 
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Quadro 10 - Programa de Necessidades Hospital Dia Cirúrgico 

Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 Ao formular o programa de necessidades do Hospital Dia cirúrgico foi criada uma matriz de 

interação dos ambientes a fim de determinar o tipo de relação necessária entre eles (figura 41). A partir 

da Matriz de Interação foi desenvolvido um Organograma (figura 42), e em seguida um Fluxograma 

(figura 43), determinando o tipo de fluxos entre os ambientes, como já foi dito, um dos principais e mais 

complexos itens decisivos ao bom funcionamento de uma unidade hospitalar. 
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 De posse do Programa de Necessidades do Hospital Dia Cirúrgico e das relações e fluxos 

necessários entre os ambientes, foi confeccionado um conjunto de fichas individuais de ambientes, 

contendo cada um deles: a atividade que é desempenhada, a relação funcional, as características do 

espaço, as condicionantes ambientais e infraestrutura necessária (quadro 11). O trabalho completo 

composto pelas fichas de ambientes encontra-se em sua íntegra no apêndice. 

Quadro 11: Exemplo de Ficha 
Ambiente: Sala de Administração de Medicamentos 
Atividades: Realizar procedimentos de enfermagem. 

Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 5,00 m² por poltrona. Uma sala com capacidade para 4 poltronas. 

Área Média 21.80 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.  

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10 m. 

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de 
higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  

Lavatório, Balcão com Pia, Cadeira Universitária, Estetoscópio,  Glicosímetro, 
Esfigmomanômetro, Banqueta Giratória, Cadeira, Armário para Medicamentos, 
Armário Vitrine, Escada com 2 Degraus,  Mesa de Exames,  Suporte de Soro, 
Braçadeira para Injeção, Balde a Pedal. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade de 
calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux- junto à poltrona.  (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica .  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - Lavatório para as mãos / Pia.   

Resíduos gerados  Resíduo químico.  

Fonte: Acervo próprio, 2013. 
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7 A PROPOSTA 

 Durand (1981) recomenda que as partes de uma edificação devem ser exaustivamente 

estudadas antes de reunidas em um partido geral.  

  Ao utilizamos as tabelas de Ambientes da RDC Nº50, 

somos levados, de certa maneira, a proceder dessa forma, isto é, 

iniciar o projeto pela solução arquitetônica das diferentes unidades 

funcionais. [...]. Refletindo sobre nossa própria forma projetual e 

sobre a forma de projetar de dezenas de arquitetos com quem 

temos convívio ao longo de nossa vida profissional, estamos 

convencidos que a grande maioria utiliza outra metodologia 

projetual, que poderíamos chamar de Método Pendular de 

Projetação.  

Tal método se caracterizaria por um movimento pendular produzido 

pelo deslocamento da atenção do arquiteto do geral para o 

particular e deste para o geral, mediante as sucessivas revisões e 

aproximações, que progressivamente conferem maior consistência 

ao partido adotado. (TOLEDO, 2006, p.37) 

 

 O estudo detalhado das partes (unidades funcionais e ambiente) concomitantemente com o 

estudo do terreno e seus condicionantes físicos e legais, e a seleção das formas e materiais, o que 

Toledo (2006) chamou de Método Pendular de Projetação, foi o ponto norteador do partido utilizado.  

 Seguindo essa metodologia de projeto, de posse das condicionantes descritas nos capítulos 

anteriores e do levantamento da edificação existente, foi elaborado um zoneamento do prédio por 

pavimentos, setorizado dentro de cada um, o novo programa de necessidades. 

 Essa definição clara dos setores, foi a base determinante para os primeiros  estudos de fachada 

e para a adequação da edificação ao seu novo uso. 

7.1 Zoneamento 

 Na elaboração do Zoneamento, além do Fluxograma e do Programa de Necessidades, foram 

levados em consideração fatores como os acessos, o conforto ambiental, e a distribuição dos ambientes 

na edificação existente. Para um melhor aproveitamento da edificação procurou-se manter, em cada 

pavimento, as mesmas atividades ou atividades afins.  

 O setor de serviços, como lavanderia, arquivos e depósitos, cozinha, gerador, entre outros, foram 

mantidos no subsolo. No primeiro pavimento, assim chamado por estar a 1,35m do nível da calçada, foi 

locado o setor administrativo, a recepção geral e setor clínico para primeiro atendimento. 
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 No segundo pavimento permaneceu o setor cirúrgico; igualmente ao terceiro pavimento que foi 

mantida a internação.  

 A exceção se restringe ao quarto pavimento, onde funcionava o solário, que foi destinado aos 

consultórios do setor clínico e à área para ampliação dos mesmos. 

Figura 50: Zoneamento 
Zoneamento - Edificação 

Existente

 

Zoneamento - Proposta de Intervenção 

 
 

Fonte: Própria 2013 

7.2 Evolução da Proposta 

 Nesta etapa tiveram inicio as intervenções na edificação existente, tendo como base o 

zoneamento já definido. Como se trata de um reuso, o ponto de partida foi a adequação das plantas 

baixas ao novo programa de necessidades. 

Pavimento Subsolo:  

 As intervenções no pavimento subsolo estão demonstradas na figura 51 (A,B e C) e pranchas 

05/28 e 10/28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





73 

 

 Compreendem a relocação do lixo e morgue para próximos ao acesso de serviço, o que é 

indicado por serem ambientes de guarda de resíduos infectantes (figura 51-B, seleção "1"), e a retirada 

da sala de pequenas cirurgias com o seu vestiário, tendo em vista que atualmente a  RDC 50 (ANVISA, 

2002) exige que qualquer procedimento cirúrgico seja realizado em centros cirúrgicos que atendam aos 

requisitos das normas regulamentadoras, estes ambientes deram lugar ao DML (depósito de material de 

limpeza) e ao arquivo morto (figura 51-B, seleção "2"). 

 Quanto às circulações, com o objetivo de racionalizar os deslocamentos com fluxos 

independentes para o público, a equipe e serviços foram isoladas por portas, restringindo o setor de 

serviços a funcionários, pois neste pavimento também funciona o laboratório e terá fluxo de pacientes 

(figura 51-B, seleção "3"). 

 Ficaram mantidos os ambientes da lavanderia, da cozinha, farmácia, gerador, PABX e 

almoxarifado.  

1º Pavimento:  

 Como explicado no zoneamento, o 1º pavimento (figura 52– A,B e C e pranchas 06/28 e 11/28) 

foi destinado aos ambientes administrativos e aos primeiros atendimentos (consultórios para triagem e 

exames, sala de administração de medicamentos e repouso), além da recepção e espera principal.  
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 Como detalhado na ficha do ambiente recepção e espera (apêndice 01), a área mínima para este 

ambiente indicada pelo SOMASUS é de 1,30 m² por pessoa. Com base nisso, a recepção existente teria 

capacidade para apenas 27 pessoas. Levando em consideração que a demanda de pacientes para o 

novo uso da edificação será maior que ao antigo uso de clinica especializada com apenas 5 consultórios, 

proporcionalmente, seria necessário para atender a nova demanda - de 12 consultórios- uma área 

mínima de espera para 64 pessoas, totalizando 83,20m². No pavimento térreo a recepção passou a ter 

65,97m² e a diferença foi relocada para uma recepção no pavimento dos consultórios. É importante 

salientar que não foi deixada de lado a previsão de área de espera para os demais setores do Hospital 

Dia, como centro cirúrgico e internação, entretanto em cada pavimento está prevista uma sala de espera 

que irá atender a essas demandas isoladas (figura 52-B, seleção "4"). 

 Os ambientes administrativos (tesouraria e faturamento, secretaria e arquivo para prontuários) 

foram locados onde antes funcionavam dois dos consultórios e tiveram em sua circulação uma porta para 

restringir o acesso e ligação com o balcão da recepção (figura 52-B, seleção "5"). 

 No programa de necessidades coube ao setor clínico a área/ambiente denominada de exames, 

visto que, segundo a portaria GM/MS 2.415 (BRASIL. Ministério da Saúde, 1998), o hospital dia cirúrgico 

deve possuir serviço próprio ou de referência para realização de exames auxiliares de diagnose e terapia. 

Após os estudos de referências e conversas com médicos, concluiu-se que o Hospital Dia a ser projetado 

irá possuir em sua estrutura física salas para exames de ultrassom, tomografia e termografia, além do 

laboratório de análises clinicas que já existia. Estes ambientes ficaram localizados no primeiro pavimento 

e obedecem as necessidades descritas nas fichas do apêndice 01.  

 As salas para ultrassom ou termografia, por não possuírem nenhuma especificidade no ambiente 

e terem equipamentos portáteis, foram locadas em antigos consultórios (figura 52-B, seleção "6").  

 Já a sala de tomografia cujo equipamento exige instalações específicas como maior espaço para 

entrada e permanência, por exemplo, foi locada onde antes era uma garagem, por possuir um portão de 

acesso que permitiria a passagem do equipamento ao edifício.  

 A fim de definir as dimensões necessárias do ambiente a ser instalado o tomógrafo, foi 

imprescindível a escolha do equipamento, pois cada fabricante tem exigências próprias. Optou-se pelo 

equipamento de tomografia computadorizada Brilliance CT, modelos 40-slice, 64-slice e Big Bore da 

marca PHILIPS (http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B10279-3-6%5D.PDF), por ser 

compacto e compatível com o local a ser instalado. O manual de instalação do equipamento disponibiliza 

um gabarito (figura 53) com as dimensões necessárias, e este foi referência, juntamente com as fichas 

dos ambientes (apêndice 01), para as intervenções deste setor.  
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 Figura 53: Gabarito para Instalação do equipamento de tomografia computadorizada Brilliance CT, modelos 40-slice, 64-
slice e Big Bore da marca PHILIPS 

 
Fonte: Manual de instalação (http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B10279-3-6%5D.PDF) 

  

 Para se adequar à essa exigência foi preciso unir mais de um ambiente, o que gerou um 

problema estrutural a ser resolvido: ao demolir as paredes, um pilar ficaria naquela área. Com a 

finalidade de resolver essa questão foi consultado o engenheiro calculista da edificação existente Márcio 

Dantas de Medeiros, que atestou ser possível a remoção da coluna, porém iria trazer consequências 

como: diminuição do pé-direito para receber uma viga, reforço estrutural em toda a fundação da 

edificação, além de um alto custo para tal, não sendo justificável no projeto de reuso.   

 Considerando que a área sugerida, refere-se à área de equipamento e circulação de pessoas, foi 

visto que na área destinada seria possível instalar o equipamento sem nenhum prejuízo para o mesmo, 

ficando o pilar na área de circulação sem comprometer o uso desejado (figura 52-B, seleção "7"). 

 Outra intervenção importante para a sala de tomografia foi a atenção com a blindagem com 

chumbo garantindo proteção radiológica às áreas adjacentes, e o tratamento acústico (figura 54 e 

prancha 23/28) para evitar a transmissão de ruído aos demais ambientes do hospital.     
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Figura 54: Tratamento Acústico - Sala de Tomografia 

 
Fonte: Adaptado do Laboratório de Conforto (UFRN) 

   

 No apoio a tomografia foram locados sala de comando e interpretação de laudos com visor para 

a sala de exames, antecâmara vestiário (troca roupas) e sala de preparo para administração do contraste 

(figura 52-B, seleção "7"). 

 Ainda no primeiro pavimento, se faz necessário resaltar a locação dos ambientes repouso e 

administração de medicamentos, que contam com o apoio de um posto de enfermagem (seleção "8", 

figura 52-B). 

2º Pavimento:  

 O 2º pavimento (figura 55–A, B e C e pranchas 07/28 e 12/28) engloba a central de material 

esterilizado, o setor cirúrgico e o auditório.  
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 A central de material esterilizado não sofreu nenhuma intervenção, pois alem de atender às 

necessidades do novo uso, encontra-se dentro das especificações descritas nas fichas do apêndice 01, 

atendendo as normas vigentes (figura 55-B, seleção "9"). 

 O setor cirúrgico foi ampliado, passando a contar com três salas de cirurgia, tendo como 

consequência o acréscimo na área de lavatório e escovação, que foi relocado e passou a contar com 6 

torneiras, conforme exigido pela RDC-50 (ANVISA, 2002): (...) "Até 2 salas cirúrgicas = 2 torneiras por 

cada sala. Mais de 2 salas cirúrgicas = 2 torneiras a cada novo par de salas ou fração".  

 Ainda como consequência da ampliação do centro cirúrgico, ocorreu reformulação dos vestiários 

de barreira, tendo o objetivo de otimizar sua função (figura 55-B, seleção "10"). O CRO (Centro de 

Recuperação de Operados) foi relocado, recebendo o apoio de um leito de UTI, banheiro e posto de 

enfermagem (figura 55-B, seleção "11"), atendendo ao especificado na RDC-50 (ANVISA, 2002):  

 (...) 2 macas no mínimo, com distância entre estas igual a 0,8 

m, entre macas e paredes, exceto cabeceira, igual à 0,6 m e com 

espaço suficiente para manobra da maca junto ao pé dessa. O nº 

de macas deve ser igual ao nº de salas cirúrgicas + 1. No caso de 

cirurgias de alta complexidade a recuperação pode se dar 

diretamente na UTI. Nesse caso, o cálculo do nº de macas deve 

considerar somente as salas para cirurgias menos complexas 

(ANVISA, 2002). 

 Pretendendo deixar o segundo pavimento destinado apenas ao centro cirúrgico e seus ambientes 

de apoio, o auditório foi reposicionado para este pavimento, servindo também como sala de conferência e 

telemedicina (figura 55-B, seleção "12"). Além disso o pavimento conta com sala de espera, com café e 

banheiro. 

 3º Pavimento:  

 O 3º pavimento foi inteiramente destinado à internação. Neste sentido foi retirado o antigo 

auditório, e seus banheiros foram adaptados (figura 56 e pranchas 08/28 e 13/28) para adequar a NRB 

9050 (ABNT, 2002), uma vez que o paciente hospitalizado possui necessidades especiais, embora que 

temporárias.  
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 De acordo com as considerações do estudo de referência do Hospital Sírio Libanês, a relação 

entre leitos para internação e quantidade de salas de cirurgia de um hospital é de três leitos, para uma 

sala de cirurgia. Tendo em vista que o Hospital Dia proposto contará com três salas de cirurgia, o número 

de leitos de internação necessário é de 12 leitos, que foram distribuídos em quatro enfermarias com dois 

leitos cada e 4 apartamentos. Para melhor atender ao novo número de leitos deste pavimento, o posto de 

enfermagem foi ampliado (figura 56-B, seleção "13"), embora tenha continuado com a mesma locação 

central a todos os apartamentos/enfermarias. 

 

4º Pavimento:  

 No 4º Pavimento, onde funcionava um solário, foram locados os consultórios médicos, que 

passaram a contar com repouso médico e sala de recepção e espera (figura 57– A, B e C e prancha 

09/28 e 14/28).  
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 Também a partir do estudo de referência do Hospital Sírio Libanês, determinou-se que as 

principais cirurgias a serem realizadas, serão plásticas, cirurgias dermatológicas, urológicas, 

ginecológicas, vasculares e ortopédicas. Sendo assim proposto, no quarto pavimento, 12 consultórios 

médicos com a finalidade de servir às especialidades já mencionadas, entretanto por serem consultórios 

indiferenciados (não necessitam de especificidades para a especialidade), poderão ser utilizados por 

outros especialistas.  

 Dando suporte à sala de espera principal, localizada no primeiro pavimento, o pavimento dos 

consultórios possui sala de espera para 16 pessoas, com apoio de banheiro e café. 

 É importante resaltar que para evitar sobrecarga na estrutura, propõe-se que as divisórias destes 

ambientes sejam feitas com o sistema Dry wall, permitinto também maior mobilidades futura. A solução 

utilizada na cobertura será esclarecida no tópico 7.2.1 Volumetria e Fachadas.  

 Duas modificações importantes repercutiram em todos os pavimentos: uma foi a adequação da 

escada às normas do corpo de bombeiros, e a outra foi a atualização de toda a edificação quanto as 

exigências da NRB 9050 (ABNT, 2002).  

 Quanto ao dimensionamento da largura para a escada, foi seguido o que determina a IT-11 (SÂO 

PAULO, 2012), sendo necessário 1,65 metros de largura, correspondente a 3 unidades de passagem de 

55 cm. Como a caixa de escada existente possuía 1,2 metros de largura, e seria inviável quanto ao custo 

a demolição desta estrutura por completo. Para se realizar uma ampliação, optou-se se por adicionar 

uma escada metálica externa para atender apenas a saída de emergência. Por esse motivo, esta escada 

iria atender do 1º pavimento ao 4º pavimento, uma vez que o subsolo conta com uma rampa no acesso 

de serviço e serviria de saída de emergência caso fosse necessário (figura 58). 
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Figura 58: 1º Pavimento – Atualização da escada quanto às exigências da NRB 9050 (ABNT, 2002) 

 
 

 Fonte: Própria 2013 

 A atualização da edificação para atender ao disposto na NRB 9050 (ABNT, 2002), provocou 

reforma nos banheiros, modificação nas portas quanto a dimensão e a direção de abertura das mesmas, 

além da construção de uma rampa de acesso de pedestres à edificação (figura 59).  

Figura 59: 1º Pavimento – Atualização dos banheiros e rampa quanto as exigências da NRB 9050 (ABNT, 2002) 

 
 Fonte: Própria 2013 

 Para resolver a questão das vagas de estacionamento e local para carga e descarga, sugere-se a 

aquisição de dois lotes localizados na frente do Hospital Dia, onde hoje existem duas residências que 

seriam demolidas para abrigar as 31 vagas de estacionamento necessárias de acordo com o disposto no 

Código de Obras do Município (figura 60).  
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Figura 60: Estacionamento 

 
Fonte: Própria 2013 

7.2.1 Volumetria e Fachadas 

 Quanto ao tratamento das fachadas e volumetria, os principais determinantes foram: a volumetria 

da edificação existente e as modificações em planta necessárias a adequação do extenso programa de 

necessidades, tendo como principais intenções as alterações estéticas e a adequação com o conforto 

ambiental. 

 O primeiro problema a ser resolvido foi a cobertura do 4º pavimento, atual pavimento dos 

consultórios; onde o antigo solário era coberto por uma estrutura metálica plana (figura 61) e na proposta 

seria substituída. 

Figura 61: Edificação Existente 

 
Fonte: Própria 2013 
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 Foram feitos uma série de estudos para essa cobertura, entretanto, necessitaria ser em estrutura 

metálica, por ser uma estrutura leve previsto no cálculo estrutural da edificação existente. A ideia era 

prevê um coroamento para edificação que trouxesse mais leveza e quebrasse a rigidez da volumetria 

existente, por esse motivo tentou-se o uso da forma curva que também seria retomada na marquise de 

proteção da escada e rampa no acesso principal (figuras 62, 63, 64 e 65).  

Figura 62: Estudo Volumétrico 1 

 
Fonte: Própria 2013 

Figura 63: Estudo Volumétrico 2 

 
Fonte: Própria 2013 

 
Figura 64: Estudo Volumétrico 3 

 
Fonte: Própria 2013 

Figura 65: Estudo Volumétrico 4 

 
Fonte: Própria 2013 

   Após algumas simulações do estudo formal desta cobertura, o conceito da curva foi deixado de 

lado e optou-se por retomar a cobertura plana, adicionando um beiral de 1,50 metros e em estrutura 

espacial (figura 66).  
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Figura 66: Estudo Volumétrico 5 

   
Fonte: Própria 2013 

 Esta solução de cobertura foi adotada e aprimorada a partir da retirada da curva da marquise e 

da estrutura da cobertura que passou a ficar encoberta por placa cimentícia na cor natural, juntamente 

com a marquise e o volume da caixa de escada (figura 67). A placa cimentícia, instalada sobre um 

sistema de fachada ventilada, foi escolhida por ter propriedades de isolamento acústico e térmico, ser 

resistentes a cupins e ao fogo, ter baixa permeabilidade e alta resistência ao impacto, além de 

considerada uma construção limpa por gerar poucos resíduos. 

Figura 67: Maquete Eletrônica 

  
Fonte: Própria 2013 

 Para o revestimento externo das demais partes da edificação foi adotado o sistema de fachada 

ventilada com cerâmica extrudada, que auxiliar no conforto interno, além de ter a vantagem de poder ser 

instalada sem que seja necessário a retirada do revestimento existente o que confere a esta tecnologia 

características sustentáveis e de eficiência energética.  
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 A fim de garantir uma unidade visual, foi aplicado brises do mesmo material das fachadas 

ventiladas, com afastamento entre eles de 0,10 metros nas aberturas e com afastamentos variáveis a 

frente do peitoril, gerando uma movimentação nos painéis.  

 As esquadrias da edificação foram trocadas por peles de vidro na cor bronze reflexivo para uma 

maior capacidade de bloquear o calor e luz.  

 Para a analise do sombreamento das esquadrias foram realizadas simulações com o software 

Solar Tool
3
, o qual avalia o período do dia que a fachada está exposta diretamente ao sol e o resultado  

do uso dos protetores solar com base nas coordenadas geográfica locais e a orientação de cada 

fachada.  

 Foram avaliados apenas as esquadrias pertencentes aos ambientes de longa permanência, 

sendo desconsideradas as aberturas das áreas de apoio e banheiros, por exemplo. 

 Na fachada norte, foram simulados dois tipos de abertura: uma equivalendo a recepção do 

primeiro pavimento, em que está proposto uma pele de vidro com 2,10 metros de altura, sem peitoril e 

com a proteção de uma marquise com 2,00 metros de profundidade (figura 68); e outra com peitoril de 

1,10 metros, altura de 1,00 metros e com uso de beiral de 0,40 metros adicionando brises com 

espaçamento entre ele de 0,10 metros e afastados da esquadria 0,30 metros (figura 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Solar Tool UNREGISTERED VERSION - Autodesk, Inc. 2009. 
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Figura 68: Simulação de protetores solar na fachada norte 
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Fonte: Própria 2013 

 Na fachada oeste, também foram simulados dois tipos de abertura com as mesmas 

características descritas na fachada norte, e o resultado foi apresentado no figura 69. 
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Figura 69: Simulação de protetores solar na fachada oeste 
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Fonte: Própria 2013 

 

 Já as fachadas leste e sul, por terem todas a aberturas com as mesmas características: possuem 

peitoril de 1,10 metros, altura de 1,00 metros e beiral de 0,40 metros adicionando brises com 

espaçamento entre ele de 0,10 metros e afastados da esquadria 0,30 metros (figura 70). 
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Figura 70: Simulação de protetores solar nas fachadas leste e sul 
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Fonte: Própria 2013 
 

 Após essas simulações, foi visto que os sistemas de protetores solar das aberturas, alcança um 

sombreamento satisfatório, uma vez que nos horários de maior incidência solar as aberturas encontram-

se  protegidas.  

 Um artifício utilizado no projeto original e mantido nessa proposta é o uso de prateleiras de luz 

(figura 71), que garante uma entrada de luz indireta (figura 72) podendo ser controlada por um sistema de 

persianas internas. É esta prateleira de luz que funciona como um beiral sobre as esquadrias e serve 

como bases para a instalação do sistema de brises. 
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Figura 71: Prateleira de Luz existente na edificação 

 
Fonte: Própria, 2013 

Figura 72: Prateleira de Luz - Esquema 

 
Fonte: http://www.cimentoitambe.com.br/iluminacao-natural/, 

2013 

7.2.2 Especificação dos Materiais de Acabamento 

 A escolha dos materiais de acabamento deste projeto de reuso teve como ponto norteador a 

procura por materiais com características sustentáveis. Entretanto, para Keeler e Burke (2010, p.10) não 

existem materiais de construção sustentáveis perfeitos, pois no processo de decisão por qual material 

que melhor se adeque, seria necessário ser ponderados aspectos como: o transporte do material 

considerando o raio de abrangência do fornecedor, ciclo de vida, energia embutida na fabricação, custos, 

manutenção e durabilidade, deixando a conciliação de todos estes fatores inviáveis. 

 È visto que os materiais empregados no edifício hospitalar influenciam no tratamento.  O arquiteto 

Augusto Guelli apud Corbioli (2010), defende que quanto aos materiais, nas áreas não técnicas deve 

haver diferença se comparada às áreas técnicas. Os espaços como salas de espera, setor de marcação 

de consultas, café, restaurante, entre outras, podem ser trabalhados com maior liberdade e variedade de 

materiais, devendo, entretanto respeitar o “bom senso”. Nas áreas técnicas, os acabamentos necessitam 

atender às exigências de assepsia, humanização, resistência a produtos de limpeza, ao alto trafego e ao 

desgaste provocado pela circulação de macas e cadeiras de rodas.   

 A definição dos materiais de acabamento do Hospital Dia Cirúrgico, buscou compreender esses 

aspectos e atender as exigências da RDC-50 (ANVISA, 2002). Nas plantas baixas e fachadas, 

detalhadas no projeto (Volume II desta dissertação), estão indicados em cada ambiente o tipo do 

revestimento de piso, de parede e de teto.  Com a finalidade de descrever as caracteristicas destes 

materiais e completar esta indicação foram confeccionadas tabelas, sendo estas inseridas no apêndice 

02. 



93 

 

 No revestimento interno os pisos indicados para as área de manutenção e serviços (vestiários, 

cozinha, depósito, almoxarifado e gerador) é uma manta vinílica com superfície rugosa 2,50 mm, para 

garantir maior segurança nas áreas molhadas e de trafego de equipamentos. Já nas circulações, 

consultórios, salas de exames, postos de enfermagem, apartamentos e enfermarias, sala de repouso, 

administração de medicamentos, sala de reuniões, conforto clínico, copa, depósito de material de 

limpeza, rouparia e recepção, locais em que é necessário o uso de pisos liso (sem frestas), resistente ao 

desgaste, impermeável, lavável, de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 

descontaminação e desinfecção, foi especificada a manta vinílica homogênea. Ambos os pisos vinílicos 

utilizados possuem resistência ao desgaste e não necessitam de acabamentos com ceras ou 

impermeabilizantes provocando um baixo custo de manutenção, extremamente duráveis, além de 

amortecerem o ruído de impacto. 

 Nos ambientes que exigem que o piso além de ser liso (sem frestas), resistente ao desgaste, 

impermeável, lavável, de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e 

desinfecção, e possuir cantos arredondados, devem ser condutivos, se optou pelo uso de uma manta 

vinílica condutiva na cor branca. Tal revestimento por ter fibras de carbono na composição e base 

carbonada, resistente à abrasão e a produtos químicos, sendo não propagador de chamas; com 

tratamento de poliuretano PUR (Poliuretano de Ultra Resistência- padrão IQ- Intelligent Quality), garante 

total assepsia, higiene e fácil manutenção, já que o mesmo não pode ser encerado ou impermeabilizado 

para que não haja prejuízo da condutividade. Ainda possui como característica a amortização do ruido ao 

impacto e resistência ao desgaste. A manta vinílica condutiva foi especificada para o Setor Cirúrgico, 

Farmácia e Centro de Material Esterilizado. 

 O revestimento especificado para as paredes do Setor Cirúrgico, Farmácia, e Centro de Material 

Esterilizado foi um esmalte epóxi a base d’água na cor branca, que possui como características o baixo 

odor e de fácil aplicação; proporciona um acabamento semi-brilho resistente, e é recomendado para 

ambientes onde revestimentos e pinturas convencionais sofrem deterioração pelo manuseio, por 

repetidas operações de limpeza ou por contato eventual com produtos químicos, formando um filme 

homogêneo que impede proliferação de micro-organismos. 

 Em áreas molhadas, WCs, copas, cozinhas e lavanderias será utilizado no revestimento das 

paredes o laminado melanímico por suportar altas temperaturas, ser de fácil limpeza e resistente a 

desgastes, manchas e produtos químicos variados. 

 Para as demais áreas será indicada a utilização de uma tinta acrílica de acabamento acetinado 

na cor branca, com baixo odor, boa resistência às manchas e penetração de vários produtos, permitindo 

uma fácil limpeza, especialmente indicado para áreas sujeitas a respingos ou derramamentos de 

desinfetantes hospitalares, como é o caso das circulações, espera, salas de exames, consultórios, 

internação, conforto clínico, setor administrativo, postos de enfermagem, auditório e halls de elevador. 

 Em todos os ambientes da edificação foi utilizado forro de gesso acartonado pintado com os 

mesmos matérias especificados para as paredes dos ambientes. 
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 No tocante a acessibilidade de pessoal com deficiência o edifício é completamente acessível, 

dando assim condições de utilização de todos os seus espaços com segurança e comodidade. 

 As calçadas, vias e rampas externas possuem faixa livre completamente desobstruída e isenta de 

interferência, com largura de 1,50 m com inclinação não superior a 8,33%. São rebaixadas junto à 

travessia de pedestres e sinalizadas com faixas, cores contrastantes e piso táctil de alerta. Nas Calçada 

foram utilizados na pavimentação blocos de concreto intertravados, nas rampas, placas antiderrapantes 

de concreto.   

 Os estacionamentos possuem as dimensões mínimas exigidas pelo Código de Obras (Lei 

4436/1974) de 2,40m de largura por 4,50m de comprimento, foram revestidos com cobograma, e a vaga 

para deficiente com blocos de concreto intertravados, possuindo também sinalização horizontal e de 

contando, e com espaço para circulação. 

 As portas inclusive dos elevadores, possuem vão livre mínimo de 0,90m e altura mínima de 

2,10m. Nas portas de 2 folhas, ao menos uma delas terá o vão de 0,90m e terão condições de serem 

abertas com um único movimento e suas maçanetas serão do tipo alavanca instaladas a uma altura de 

0,90m e 1,10m; possuem revestimento em laminado melanímico por ser um material lavável e resistente 

a impactos provocados por muletas, cadeiras de rodas, bengalas e macas. As portas dos sanitários 

possuirão um puxador horizontal, associado à maçaneta, obedecendo às diretrizes da NBR 9050 (figura 

73). 

Figura 73: Vista Frontal da porta 

 
Fonte: NBR 9050 

 As esquadrias de janelas possuem folhas fixas e de correr, com as dimensões especificadas no 

quadro de esquadrias, em alumínio e vidro de controle solar na cor bronze. 

 A sinalização obedecerá ao disposto na NBR 9050, sendo utilizada a sinalização de tátil, sonora 

e visual, além dos tipos permanentes, direcionais, de emergência e temporárias. A indicação de 

acessibilidade será realizada por meio do símbolo internacional de acesso, que consiste em pictograma 

branco sobre fundo azul, sendo que esse será representado em branco e preto. Tal sinalização será 

fixada em local visível ao público, principalmente em locais como: entradas, vagas de estacionamento de 

veículos, embarque e desembarque, sanitários, áreas reservadas a pessoas em cadeiras de rodas, 

equipamentos para uso de pessoas com deficiência, áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio 

e saídas de emergência. 

 Os locais que não apresente condições de acessibilidade possuirão informações indicando a 

localização do acesso mais próximo que atenda às condições estabelecidas na norma. 
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 No tocante à climatização, a indicação do uso do aparelho de ar-condicionado em hospitais vai 

muito além de proporcionar conforto aos pacientes, acompanhantes e equipe medica. A melhoria da 

qualidade do ar em ambientes hospitalares contribui para o avanço do tratamento dos pacientes, 

entretanto, deve-se considerar que esses ambientes precisam ter uma taxa de contaminação mínima 

possível, devido principalmente a infecção hospitalar e que os pacientes estão imunodeprimidos. 

 A RDC-50 (ANVISA, 2002) indica em suas diretrizes quais ambientes e setores que devem 

possuir condicionamento de ar para fins de conforto e quais têm essas necessidade com a finalidade 

também de assepsia.   

 As salas administrativas, quartos de internação, e demais ambientes que necessitam desta 

instalação apenas para fins de conforto, devem ser atendidos pelos parâmetros básicos de projeto 

definidos na norma da NBR 6401 - Instalações de centrais de ar-condicionado para conforto - Parâmetros 

básicos de projeto (ABNT, 1980). 

 Já os setores destinados à assepsia e conforto, tais como salas de cirurgias, UTI, etc., devem 

atender às exigências da NBR 7256 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde 

(EAS) - Requisitos para projeto e execução das instalações (ABNT, 2005). 

 No atendimento dos recintos citados devem ser tomados os 

devidos cuidados, principalmente por envolver trabalhos e 

tratamentos destinados à análise e erradicação de doenças 

infecciosas, devendo portanto ser observados os sistemas de 

filtragens, trocas de ar, etc. Toda a compartimentação do EAS 

estabelecida pelo estudo arquitetônico, visando atender à 

segurança do EAS e, principalmente, evitar contatos de pacientes 

com doenças infecciosas, deve ser respeitada quando da 

setorização do sistema de ar condicionado (...). 

 (...)O sistema de condicionamento artificial de ar necessita de 

insuflamento e exaustão de ar do tipo forçado, atendendo aos 

requisitos quanto à localização de dutos em relação aos 

ventiladores, pontos de exaustão do ar e tomadas do mesmo. Todo 

retorno de ar deve ser feito através de dutos, sendo vedado o 

retorno através de sistema aberto. 

 Para os setores que necessitam da troca de ar constante, tem 

de ser previsto um sistema energético, para atender às condições 

mínimas de utilização do recinto quando da falta do sistema elétrico 

principal, com o mínimo período de interrupção. 

 Os níveis de ruído provocados pelo sistema de 

condicionamento, insuflamento, exaustão e difusão do ar, não 

podem ultrapassar os previstos pela norma brasileira NB-10 da 

ABNT para quaisquer freqüências ou grupos de freqüências 

audíveis. 
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 O sistema de ar condicionado não poderá provocar, em 

qualquer ponto do hospital, vibrações mecânicas de piso ou 

estrutura que prejudiquem a estabilidade da construção ou o 

trabalho normal do EAS, obedecido o critério compatível e 

especificado para cada aplicação (ANVISA, 2002). 

 No projeto de reuso o sistema de condicionamento artificial será apenas indicado, sendo 

necessário um profissional especializado para seu detalhamento, conforme exigido na RDC 50 (ANVISA, 

2002). 

 O sistema indicado é o de refrigeração de liquido pelo chiller e o sistemas de aquecimento de ar 

realizado por fan-coil. Dessa forma apenas a água gelada que iria circular por dutos, e cada setor ou 

ambiente terá seu fan-coil, evitando a troca de ar entre os ambientes. Será necessário no centro 

cirurgico, laboratorio, cental de material esterilizado, cozinha, lavanderia e morgue a adoção de um 

sistema de exaustão, bem como a filtragem utilizando filtro do tipo HEPA, que têm a finalidade eliminar 

contaminantes biológicos do ar exaurido. 

 Quanto ao Chiller do sistema de ar condicionado, indica-se ficar localizado na cobertura da 

edificação (laje sobre consultórios), com seus ventiladores (responsáveis pela troca de calor com o meio 

externo) protegidos por uma estrutura em madeira, revestida com lã de vidro e feltro. Esta estrutura teve 

como base o projeto executado do Shopping Midway Mall (figura 74), que possui o objetivo de proteção 

acústica, absorvendo os ruídos, evitando que esses incomodem a vizinhança quando bem aplicados, 

servem também para manter as condições de conforto e pureza do ar.  

Figura 74: Proteção acústica do Chiler – Shopping Midway Mall  

 
Fonte: Laboratório de Conforto da UFRN 

 

 

 

 



97 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os surgimentos de novos protocolos e de novas tecnologias contribuem consideravelmente para 

que o tempo de internação seja cada vez menor, e daí a importância do Hospital Dia, onde é prestada ao 

paciente uma grande diversidade de tratamentos, implicando em benefícios como a redução de custos, a 

preservação das relações familiares e da rotina do paciente, a redução do risco de adquirir infecções 

hospitalares, dentre outros. 

 A tendência atual da “desospitalização” trata da redução do período de internação dos pacientes 

e fez surgir novas edificações voltadas para procedimentos de baixo risco e que permitem a curta 

permanência no hospital. 

 O modelo "hospitalocêntrico" e assistencial passa por mudanças advindas das atuais demandas 

de serviço e de público alvo, e abre espaço para a área da arquitetura hospitalar com novas tipologias e 

desempenho de atividades promovendo o conforto dos usuários e a responsabilidade social com o meio 

ambiente urbano.  

 No desenvolvimento do trabalho constatou-se que os projetos que se destinam à área da saúde 

são bastante complexos, sobretudo em função das muitas exigências que recaem sobre sua estrutura 

funcional e suas interrelações, tendo que acomodar diferentes funções dentro de uma mesma unidade, 

implicando em soluções que podem interferir diretamente no bem-estar físico, mental e social dos seus 

usuários. 

 Outra questão importante observada foi a humanização do projeto, criando espaços que 

proporcionem a satisfação dos pacientes, permitindo tranquilidade, bem-estar, confiança e condições de 

uma pronta recuperação, com fluxos bem definidos, além da satisfação da equipe de profissionais, com 

locais de trabalho que propiciem um atendimento de melhor qualidade, maior rendimento, mais 

produtividade e segurança, e a satisfação dos administradores, sendo uma construção econômica, de 

fácil manutenção e operação. 

 O conforto no ambiente hospitalar pode provocar a sensação de confiança ao usuário, e está 

relacionado ao microclima desse ambiente e que deve ter adequadas temperaturas, umidade do ar e 

trocas de ar, iluminação natural e artificial; contato interior/exterior com visualização do meio externo; 

áreas para contemplação e ruídos dentro dos limites aceitáveis. 

 No processo de reuso de uma edificação existente, surgem também novos conceitos de 

sustentabilidade, tão difundidos atualmente. A intervenção proposta em uma edificação, anteriormente de 

uso também hospitalar, implicou na utilização de estrutura pré-existente e na economia de energia e de 

materiais, confirmando a eficiência de edificações com novos usos ou usos similares. 

 Observou-se que a intervenção modifica não só a identidade do edifício, mas também a 

identidade do lugar em que está inserido, uma vez que a tipologia de Hospital Dia Cirurgico conduziria ao 

lugar uma maior movimentação de pessoas 24 horas por dia e na antiga Clínica de Cirurgia Plástica esse 

fluxo occorria apenas durante o expediente e com hora marcada.  



98 

 

 Já há algum tempo, reconhece-se que manter um edifício em uso é uma das melhores formas de 

conservá-lo. Mas nem todos os usos são compatíveis com a estrutura pré-existente, sobretudo em 

termos de configuração espacial interna, dimensões dos recintos, condições de acessibilidade, conforto e 

salubridade. No decorrer do projeto comprovou-se que o melhor uso é aquele para o qual o edifício foi 

projetado e/ou construído uma vez que mantendo o uso  Hospitalar para qual foi projetado, seria 

realizado menor intervenção pois muitos dos ambientes e instalações estariam sendo reutilizados.

 Os procedimentos metodológicos adotados desde a pesquisa bibliográfica, os estudos de 

referências, o levantamento das condicionantes legais e análise da legislação vigente, a definição do 

programa de necessidades e características de hospital dia cirúrgico, a adequação da área e do entorno, 

o levantamento da edificação existente, a elaboração do pré-dimensionamento da edificação, os estudos 

formais e o desenvolvimento do projeto, mostraram-se adequados para o desenvolvimento da proposta. 

 É imprescindível ressaltar algumas especificidades do processo projetual deixadas como 

contribuições, como a definição do Programa de Necessidades para um Hospital Dia Cirurgico, e as 

fichas com as caracteristicas do espaço, atividades desempenhada, relações funcionais e infraestrutura 

dos ambientes do programa de necessidades que deixa um acervo resumido para pesquisas posteriores.

 Em síntese, pode-se destacar que a disseminação dos hospitais-dia pode trazer vantagens como: 

fluxo de atividades mais dinâmico, proporcionando um maior número de procedimentos realizados por 

sala de cirurgia, em detrimento do hospital geral; relação número de leitos x sala de cirurgia reduzida; 

centralização dos procedimentos de pequena e média complexidade, liberando os hospitais gerais; 

diminuição do risco de infecção hospitalar devido à redução do tempo de internação do paciente; e 

redução do custo de manutenção, uma vez que prioriza o turno diurno e reduz as atividades no noturno. 

 Considera-se que esse estudo contribuiu com o Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e 

Meio Ambiente, com a pesquisa e elaboração do projeto de reuso na temática da arquitetura hospitalar, 

servindo de incentivo aos arquitetos que procuram por soluções que gerem menos impacto ao meio 

ambiente sem, contudo, deixar de lado as necessidades/exigências dos seus usuários. 

 Por fim, o retorno à Universidade de profissionais que atuam no mercado de trabalho, trás  novos 

conhecimentos que desde já influenciam em seus métodos de trabalho. Por outro lado, experiência 

destes profissionais tráss para a academia discussões e temáticas sobre o ponto de vista de quem está 

diariamente convivendo com as necessidades e visões  do empreendedor. E esta troca trás benefícios 

para a atualização de profissionais e na formação de novos Arquitetos e Urbanistas. 

  

 

 

 



99 

 

REFERÊNCIAS 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6401: Instalações centrais de ar-

condicionado para conforto - Parâmetros básicos de projeto. Rio de Janeiro, 1980. 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220: Desempenho térmico de 

edificações. Rio de Janeiro, 2005.  

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7256: Tratamento de ar em 

estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) - Requisitos para projeto e execução das instalações. Rio 

de Janeiro,  2005. 

ARAÚJO, Eduardo H. S., MARTINS, Themis L. F., ARAÚJO, Virgínia M. D. Tratamento de dados 

climáticos para o projeto térmico de edificações em Natal – RN. Natal: EDUFRN, 1998. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Estabelece requisitos para credenciamento de Unidades 

Hospitalares e critérios para realização de internação em regime de hospital-dia. Portaria GM/MS 

n.2.415 de 23 de março de 1998. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/b5a2328047457a92874cd73fbc4c6735/PORTARIA+N%C2%

BA+2.415-1998.pdf?MOD=AJPERES. Acesso em 26 de novembro de 2012. 

BRASIL. ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde. Resolução RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20N%C2%BA%2050-

2002.pdf. Acesso em 26 de novembro de 2012. 

______. Ministério da Saúde. SOMASUS. Disponível em: <http:// www.saude.gov.br/somaus> Acesso 

em: ago. 2012. 

BROSS, João Carlos. Devemos Olhar para o Futuro. Revista Finestra, São Paulo, edição 80, p. 8-10, 

mai./jun. 2013. 



100 

 

BATIMARCHI, Guilherme. Hospital Dia: como arquitetar a estrutura para atender em 24 hs?. Revista 

FH, set. 2012. Disponível em: <http://saudeweb.com.br/32465/hospital-dia-como-arquitetar-a-estrutura-

para-atender-em-24-hs/>. Acesso em 06 nov. 2012. 

CARVALHO, Antônio Pedro Alves de (org). Arquitetura de Unidades Hospitalares. Salvador: 

UFBA/FAU/ISC, 2004. 

CASTRO, M.F; MATEUS, R; BRAGANÇA, L. Indicadores de Sustentabilidade no Projeto de Edifícios 

Hospitalares. In: Congresso Construção, 4, 2012, Coimbra. 

CAVALCANTI, Patricia B; AZEVEDO, Giselle A. N. Hospitais Dia Clínicos no Brasil: estudo do 

ambiente a partir do entendimento das atividades realizadas e do perfil de usuários. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO PARA DESENVOLVIMENTODO EDIFÍCIO HOSPITALAR, 5, 2012, São 

Paulo. Anais... São Paulo: ABDEH, 2012. p. 67-70. 

CORBIOLI, Nanci.  Ambiente Hospitalar Requer Humanização e Potencial de Atualização 

Constante. Projeto Design, 01 de outubro de 2010. Disponível em: 

<http://www.arcoweb.com.br/debate/debate57.asp>. Acesso em 01 de junho de 2012. 

COSTI, Marilice. Iluminação de Hospitais. Lume Arquitetura. São Paulo, n.8, p. 16 - 21. abr/mai, 2004. 

Barra Day Hospital vai atender classe A. Saúde Web, jul. 2012. Disponível em:  

<http://saudeweb.com.br/30858/com-investimento-de-r15-mi-barra-day-hospital-vai-atender-classe-a/>. 

Acesso em 06 nov. 2012. 

CUNHA, Luiz C.R. A Cor no Ambiente Hospitalar. In: I Congresso Nacional da ABDEH – IV Seminário 

de Engenharia Clínica, 2004, Salvador, BA. Anais... Salvador, BA, 2004. p. 57-61. 

DURAN, J. N. L. Précis des leçóns d’architecture donnés à escole polytechinique. Paris, 1802-1815, 

reimpresso Nordlinge, 1981.   

GÓES, Ronald. Manual Prático de Arquitetura Hospitalar. 1ª Edição. São Paulo: Edgard Blucher, 

2004.  

GÓES, Ronald de. Manual Prático de Arquitetura para Clinicas e Laboratórios. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2006. 

GRANDJEAN, Etienne. Manual de Ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 4.ed. São Paulo: 

Bookman, 1998. 338p. 

Instituto Panamericano da Visão. Disponível em: <http://www.ipvisao.co.br> Acesso em: 27 Set. 2007. 



101 

 

Instruções de Uso Equipamento de Tomografia Computadorizada Brilliance CT, modelos 40-slice, 

64-slice e Big Bore, Philips. Disponível em: 

http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B10279-3-6%5D.PDF. Acesso em: 20 Dez. 2013. 

KASPER, Andres de Aguiar; BITTENCOURT, Maria Cristina; GRAUP, Suzane; PEREIRA, Vera Lúcia 

Duarte do Valle; PEREIRA FILHO, Hyppólito do Valle. A Influência da Iluminação como Fator de 

Humanização em Ambientes Hospitalares: o Caso das Salas de Espera e dos Corredores 

Hospitalares. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE 

CONSTRUÍDO - WORKSHOP BRASILEIRO DE GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO NA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 9, 2009, São Paulo,SP: SBQP, 2009. 

KEELER, Marian; BURKE, Bil. Fundamentos de Projetos de edificações sustentáveis. Porto Alegre: 

Book, 2010. 362p. 

LATORRACA, Giancarlo. João Filgueiras Lima, Lelé. Série Arquitetos Brasileiros, Blau, Instituto Lina Bo 

e P.M. Bardi, São Paulo; 1ª edição, 2000. 

LEMOS, Carlos. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Debates, Coleção Primeiros Passos, 1981. 

MACHRY, Hermínia Silva. O Impacto dos avanços da tecnologia nas transformações arquitetônicas 

dos Edifícios Hospitalares. In: CONGRESSO BRASILEIRO PARA DESENVOLVIMENTODO EDIFÍCIO 

HOSPITALAR, 5, 2012, São Paulo. Anais... São Paulo: ABDEH, 2012. p. 79-86. 

MASCARÓ, Lúcia. Energia na edificação: estratégias para minimizar seu consumo. 2. ed. São Paulo: 

Projeto, 1991. 

MOREIRA, D. De Carvalho & KOWALTOWSKI, D.C.C.K. Discussão sobre a importância do programa 

de necessidades para a qualidade no processo de projeto em arquitetura. Revista ANTAC, 

Ambiente Construído, jun 2009, v. 9, n. 2, p. 31-45. 

NATAL. Lei complementar n°055, de 27 de janeiro de 2004. Código de Obras e Edificações do Estado 

do Rio Grande do Norte. Natal, Prefeitura Municipal do Natal. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB). 

NATAL. Lei complementar n°082, de 21 de junho de 2007. Plano Diretor de Natal. Natal, Prefeitura 

Municipal do Natal. Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB). Disponível em: 

https://www.leismunicipais.com.br/a/rn/n/natal/lei-complementar/2007/8/82/plano-diretor-natal.html. 

Acesso em 20 de outubro de 2012. 

PINTO, Gustavo. Fachada Ventilada Unifica Edifícios. Revista Finestra, São Paulo, edição 80, p. 36-43, 

mai./jun. 2013. 



102 

 

QUADROS, Newton. Hospital Dia: uma alternativa sustentável. Revista FH, set. 2012. Disponível em: 

< http://saudeweb.com.br/32621/hospital-dia-um-alternativa-sustentavel/>. Acesso em 06 nov. 2012. 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei n.º 4.436, de 09 de dezembro de 1974. Código de Segurança e 

Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte. Polícia Militar - Comando 

do Corpo de Bombeiros. Disponível em: http://docente.ifrn.edu.br/cleideoliveira/disciplinas/sistemas-

prediais-de-seguranca/codigo-corpo-de-bombeiros. Acesso em 20 de outubro de 2012.   

RORIZ, Maurício. Software Luz do Sol. São Paulo: UFSCAR, 1994. 

SAMPAIO, Ana Virgínia C.de F.; CHAGAS, Suzana S. Avaliação de Conforto e Qualidade de 

Ambientes Hospitalares.  In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE 

CONSTRUÍDO - WORKSHOP BRASILEIRO DE GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO NA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 9, 2009, São Paulo,SP: SBQP, 2009. 

SILVEIRA, Amélia (coord.)... [et al.] Roteiro Básico para apresentação e editoração de teses, 

dissertações e monografias. 2.ed.rev., atual. E ampl. Blumenau: Edifurb,2004. 

SÃO PAULO. Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública. Estabelece critérios para 

realização de procedimentos cirúrgicos em regime de Hospital Dia. Portaria GM/MS n.44, de 10 de 

janeiro de 2001. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7fd4dd00474594889c21dc3fbc4c6735/PORTARIA+N.%C2%

BA+44-2001.pdf?MOD=AJPERES. Acesso em 26 de novembro de 2012. 

SÃO PAULO. Secretaria Estadual de Saúde. Saídas de emergência. Instrução Técnica Nº 11 de 2011. 

Disponível em: http://www2.defesasocial.rn.gov.br/cbmrn/arquivos/IT_11_2011.pdf. Acesso em 20 de 

novembro de 2012. 

TOLEDO, Luiz Carlos. O Estudo dos Fluxos no Projeto Hospitalar. In: XXIV UIA –– PHG –– 

Internacional  Public Health Seminar, 2004, Brasil. TOLEDO, L. C. O estudo dos fluxos no projeto 

hospitalar. In: XXIV UIA-PHG – International Public Health Seminar, 2004, Brasil. Disponível em: 

<http://www.mtarquitetura.com.br/conteudo/publicacoes/O_ESTUDO_DOS_FLUXOS_NO_PROJETOHO

SPITALAR.pdf>. Acesso em: 13 de julho de 2013. 

TOLEDO, Luiz Carlos. Feitos para curar: arquitetura hospitalar e processo projetual no Brasil. Rio 

de Janeiro: ABDEH ,2006. 

VELOSO, Maísa. Projeto, Memória e Sustentabilidade: Intervenção em conjuntos edificados de 

valor patrimonial como instrumento de preservação da memória e de sustentabilidade 



103 

 

socioambiental. In: Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, 2, 2012, Natal. 

VELOSO, Maísa. O moderno no passado: projetos de reusos adaptativos como estratégia de 

conservação do patrimônio histórico edificado. In: Seminário Projetar, 3, 2007, Porto Alegre. Anais... 

Porto Alegre: Projetar, 2007. p. 01-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

APÊNDICE 01 –  FICHAS DOS AMBIENTES  

Área Externa para Embarque e Desembarque de Ambulâncias 
Atividades: Fazer triagem para os atendimentos 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 21,00 m² de área coberta 

Área Média 25.95 m² 

Pé Direito 2,80 m  

Piso De alto tráfego. Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil 
higienização.  

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização, observar altura 
das ambulâncias. 

Mobiliário /Equipamentos  Ambulância. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Nível de iluminamento  50 a 100 lux-geral (NBR 5413/1992). 

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica.  
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Ambiente: Copa 
Atividades: Distribuir as fórmulas lácteas e não lácteas; Distribuir as nutrições enterais; Receber, higienizar e 
guardar utensílios dos pacientes além de descontaminar e esterilizar os utensílios provenientes de quartos de 
Isolamento; Receber, higienizar e guardar as louças, bandeja e talheres dos funcionários, alunos e público. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 2,60 m² com dimensão mínima igual a 1,15 m. 

Área Média 10.10 m² 

Pé Direito 2,60 m 

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção.  

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Revestida com material lavável. 

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar 
condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e 
antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  
Lavadora de Louças, Filtro de Água, Forno de Microondas, Geladeira/ 
Refrigerador, Mesa para Refeitório, Quadro de Avisos, Lixeira, Carro 
para Transporte, Cadeira, Bancada. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 200 a 500 lux - pia e mesa. (NBR 5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica; Água fria - Pia. Coleta e afastamento de efluentes 
diferenciados.  

Resíduos gerados  Resíduos Comuns. 
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Ambiente: Área Suja (Sala para Recebimento, Pesagem, Classificação e Lavagem) 
Atividades: Receber, pesar a roupa e classificar conforme norma. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 25 % da área total (+ DML e banheiro). 

Área Média 31.70 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  
Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 

limpeza, descontaminação e desinfecção. Os materiais de 
revestimento não podem possuir índice de absorção de água superior 
a 4% individualmente ou depois de instalados. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. Os materiais de 
revestimento não podem possuir índice de absorção de água superior 
a 4% individualmente ou depois de instalados 

Teto Contínuo, sendo proibido o uso de forros removíveis, de fácil 
higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação 
e desinfecção. 

Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  
Balança do Tipo Plataforma, Lavadora de Roupas, Biombo, Carro para 
Transporte, Mobiliário Hospitalar, Balde a Pedal. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral. (NBR 5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica; Exaustão. Pressão negativa, com agente AgB à 
controlaR; Água fria - lavatório para as mãos. Água quente - máquinas, 
a depender do processo de lavagem. Coleta e afastamento de 
efluentes diferenciados. 

Resíduos gerados  Resíduo químico, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Área Limpa (Sala para centrifugação, Secagem, Costura, Separação e 
Distribuição) 
Atividades: Receber as roupas vindas da lavanderia; Preparar os materiais e roupas (em pacotes); Esterilizar os 
materiais e roupas, através dos métodos físicos (calor úmido, calor seco e ionização) e/ou químico (líquido e 
gás), proporcionando condições de aeração dos produtos esterilizados a gás; Fazer o controle microbiológico e 
de validade dos produtos esterilizados 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 4,00 m² 

Área Média 6.50 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10 m. 

Mobiliário /Equipamentos  
Suporte de Hamper, Carro para Transporte, Carro para Transporte de, 
Estante Modulada, Quadro de Avisos, Relógio de Parede, Destilador, 
Banqueta Giratória, Mesa em Aço Inox, Balde a Pedal. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  200 a 500 lux-geral. (NBR 5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  a) Área semi-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica; Exaustão; Água fria, água quente - Pia. 

Resíduos gerados  Resíduos Comuns 
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Ambiente: Vestiário de Barreira 
Atividades: Funcionário e aluno: descanso, guarda de pertences, troca de roupa e higiene pessoal.  
Relação Funcional ---------- 

Características do Espaço Físico 

Área Mínima 3,00 m² 

Área Média 13.90 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 
Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  
Lavatório, Suporte de Hamper, Cabideiro, Balde a Pedal, Cadeira,  
Armário para Vestiário. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral. (NBR 5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica. 

Infraestrutura Necessária  

Instalações necessárias  Energia elétrica; Água fria, água quente - Lavatório / Bacia Sanitária / 
Chuveiro. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Rouparia 
Atividades: Coletar e acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia (externa ao EAS ou não). 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 2,20 m² 

Área Média 20.20 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  
Impressora, Computador, Carro para Transporte, Mesa para 
Dobradura, Armário, Estante, Mesa para Impressora, Mesa para 
Computador, Mesa de Escritório, Cadeira Giratória. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral. (NBR 5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Vestiário Funcionário Masculino/Feminino 
Atividades: Funcionário e aluno: descanso, guarda de pertences, troca de roupa e higiene pessoal. 
Relação Funcional ---------- 

Características do Espaço Físico 

Área Mínima 0,5 m² por pessoa 

Área Média 15,85m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 
Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  
Lavatório, Suporte de Hamper, Banco, Quadro de Avisos, Cabideiro, 
Relógio de Parede, Estante, Armário para Vestiário 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica , Água fria, água quente - Lavatório / Bacia Sanitária / 
Chuveiro.  

Resíduos gerados  Resíduos comuns.  
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Ambiente: Sanitários para Pacientes e Acompanhantes Masculinos 
Atividades: Paciente: recepção, espera, guarda de pertences, recreação, troca de roupa e higiene pessoal; 
Doador: espera, guarda de pertences e higiene pessoal; Público: espera, guarda de pertences e higiene pessoal. 
Relação Funcional ---------- 

Características do Espaço Físico 

Área Mínima 1,60 m² com dim. mínima=1,20m. 3,2 m² com dim. mínima=1,7m 
(para deficientes). 

Área Média 3.80 m² 
Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 
Porta Revestida com material lavável. Vão a depender do equipamento 

utilizado, com mínimo de 0,80 x 2,10 m. 

Mobiliário /Equipamentos  Lavatório, Cesto de Lixo, Barras de Apoio, Balde a Pedal. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 200 a 500 lux-Iluminação suplementar 
(espelhos). (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica Água fria - Lavatório para as mãos / Bacia sanitária. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns.  
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Ambiente: Depósito de Material de Limpeza com Tanque (DML) 
Atividades: Zelar pela limpeza e higiene do edifício, instalações e áreas externas e materiais e instrumentais e 
equipamentos assistenciais, bem como pelo gerenciamento de resíduos sólidos. 
Relação Funcional ---------- 

Características do Espaço Físico 

Área Mínima 2,00 m² com dimensão mínima de 1,0m 

Área Média 2.20 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 
Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Sem restrição.  

Mobiliário /Equipamentos  Carro para Transporte,  Armário,  Tanque em Aço Inox 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - Tanque.  

Resíduos gerados  Resíduos químicos, Resíduos comuns.  

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

Ambiente: Almoxarifado e Controle 
Atividades: UPA32a - Armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo. 
Relação Funcional ---------- 

Características do Espaço Físico 

Área Mínima 10,00 m² 

Área Média 13.00 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Sem restrição. 

Parede Sem restrição. 
Teto Sem restrição. 

Porta Sem restrição.  

Mobiliário /Equipamentos  Cesto de Lixo, Estante, Escada de 7 degraus. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica.  

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Depósito 
Atividades: Prestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagens, hemoterápico, cirúrgico e terapêutico durante 24 
horas; Prestar apoio terapêutico cirúrgico como rotina de tratamento . Armazenar os materiais e equipamentos 
por categoria e tipo. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima A depender dos tipos de equipamentos e materiais. 
Área Média 4.35 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Sem restrição.  

Mobiliário /Equipamentos  
 Estante Modulada, Armário de Aço, Carro para Transporte de, Cesto 
de Lixo, Escada de 7 degraus, Arquivo, Cadeira, Mesa de Escritório. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Arquivo Morto 
Atividades: Organizar, processar e arquivar os dados de expediente. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima A depender da tecnologia utilizada. 

Área Média 11.35 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 
Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Sem restrição.  

Mobiliário /Equipamentos  

 Escada de 5 Degraus, Computador, Relógio de Parede, Arquivo 
Deslizante Mecânico,  Cesto de Lixo, Impressora, Cadeira Giratória, Mesa 
para Impressora, Mesa para Computador, Mesa para Computador, Mesa 
de Escritório, Cadeira, Estante. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral. (NBR 5413/1992) 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Administração 
Atividades: - Realizar os serviços administrativos do estabelecimento. 
Relação Funcional ---------- 

Características do Espaço Físico 

Área Mínima 5,50 m² por pessoa. 

Área Média 13.00 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 
Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Sem restrição.  

Mobiliário /Equipamentos  

 Impressora, Computador, Relógio de Parede, Aparelho de Fax, Cesto 
de Lixo, Quadro de Avisos, Cadeira, Estante, Cadeira Giratória, Mesa 
para Impressora, Mesa para Computador, Mesa de Escritório, 
Armário, Arquivo. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  750 a 1500 lux-geral. (NBR 5413/1992) 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica.  

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Gerador 
Atividades: Proporcionar condições de infraestrutura predial de produção. 
Relação Funcional ---------- 

Características do Espaço Físico 

Área Mínima De acordo com as normas da concessionária local e com o 
equipamento utilizado. 

Área Média 23.80m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  
Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável.  

Mobiliário /Equipamentos   Grupo Gerador 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica diferenciada, instalação elétrica de emergência - 
grupo 0, classe 15.  

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Ambiente: Estar médico 
Atividades: Funcionário e aluno: descanso, guarda de pertences, troca de roupa e higiene pessoal. 
Relação Funcional ---------- 

Características do Espaço Físico 

Área Mínima 1,30 m² por funcionário 

Área Média 30.25 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 
Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável.  

Mobiliário /Equipamentos  
 Mesa de Centro, Televisor, Suporte para TV e Vídeo, Sofá, Bebedouro,  
Cesto de Lixo, Quadro de Avisos, Poltrona, Balde a Pedal, Estante. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral.. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - lavatório para as mãos. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Farmácia 
Atividades: Distribuir produtos farmacêuticos. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 4,00 m² 

Área Média 4.35 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável.  

Mobiliário /Equipamentos  

 Seladora, Lavatório, Total de Equipamento e Itens de Infra, Cesto de Lixo, 
Geladeira/ Refrigerador, Computador, Impressora, Carro para Transporte, 
Balcão de Atendimento, Armário, Balde a Pedal, Mesa para Impressora, Mesa 
para Computador, Cadeira Giratória. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  
* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade de 
calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação 
natural  

1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria, água quente - Pia. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Recepção, Descontaminação e Lavagem 
Atividades : Receber, desinfetar e separar os materiais; Lavar os materiais. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 0,08 m² por leito com área mínima de 8,0 m² 

Área Média 10.10 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento 
não podem possuir índice de absorção de água superior a 4% 
individualmente ou depois de instalados. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento 
não podem possuir índice de absorção de água superior a 4% 
individualmente ou depois de instalados. 

Teto Contínuo, sendo proibido o uso de forros removíveis, de fácil higienização 
e resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Porta Revestida com material lavável.  

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de 
higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes 

Mobiliário /Equipamentos  
Lavadora Ultrassônica, Seladora, Suporte de Hamper, Bancada, Banqueta 
Giratória, Balde a Pedal, Mesa Auxiliar.  

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  200 a 500 lux-geral. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - lavatório para as mãos.  

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo comum, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Sala de Preparo e Descontaminação 
Atividades : Preparar os materiais e roupas (em pacotes). 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 0,25 m² por leito com área mínima de 12,0 m² 

Área Média 14.85 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.. 

Porta Revestida com material lavável.  

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de 
higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  Balde a Pedal, Cadeira, Bancada.  

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  200 a 500 lux-geral. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Exaustão, Água fria, água quente - Lavatório para as 
mãos. 

b) Resíduos gerados  Resíduo comum. 

 

 



122 

 

Ambiente: Sala de Armazenagem e Distribuição 
Atividades : Armazenar os materiais e roupas esterilizada; Distribuir os materiais e roupas esterilizadas. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 00,2 m² por leito com o mínimo de 10,0 m² 

Área Média 12.60 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 
Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável.  

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de 
higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  
Seladora, Quadro de Avisos, Estante Modulada, Carro para Transporte, 
Bancada, Escada de 7 degraus, Mesa de Escritório, Suporte de Cestos, 
Cadeira, Estante Fechada.  

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  200 a 500 lux-geral. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Ar condicionado - Filtragem mínima de insuflamento G3.  

Resíduos gerados  Resíduo comum. 
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Ambiente: Despensa de Alimentos e Utensílios 
Atividades: Armazenar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios; Distribuir alimentos e utensílios para 
preparo. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima Depende do porte da unidade. 

Área Média 5.40 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável.  

Mobiliário /Equipamentos  
Geladeira Industrial, Escada de 5 Degraus, Lixeira, Mesa Auxiliar, 
Estante. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 200 a 500 lux-fogão, pia e mesa. (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Área Para Preparo de Alimentos 
Atividades: Fazer o preparo dos alimentos e fórmulas.  
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima Depende do volume a ser preparado. 

Área Média 36.75 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  
Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 

limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Contínuo, sendo proibido o uso de forros removíveis, de fácil 
higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação 
e desinfecção. 

Porta Não se aplica.  

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar 
condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e 
antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  

Seladora, Moedor Elétrico de Carne, Balança Eletrônica, Batedeira 
Elétrica Industrial, Cafeteira Elétrica, Cafeteira Industrial, Descascador 
de Alimentos, Extrator de Suco, Filtro de Água, Fogão Industrial, 
Fritadeira Elétrica, Liquidificador Industrial, Processador de Alimentos, 
Lixeira, Carro para Transporte, Quadro de Avisos, Geladeira/ 
Refrigerador, Bancada. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 200 a 500 lux-fogão, pia e mesa. (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - Pia. Coleta e afastamento de efluentes 
diferenciados. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Área Para Cocção 
Atividades: Fazer a cocção das dietas normais, desjejuns e lanche, Fazer o preparo de fórmulas lácteas e não 
lácteas. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima Depende do volume a ser preparado. 

Área Média 43.20 m² 
Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 
Porta Não se aplica.  

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar 
condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e 
antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  

Cuba em Aço Inox, Forno Industrial, Forno de Microondas, Fritadeira 
Elétrica, Geladeira Industrial, Liquidificador Industrial, Processador de 
Alimentos, Amaciador Elétrico, Balança Eletrônica, Batedeira Elétrica 
Industrial, Centrífuga para Alimentos, Chapa para Grelhados, 
Descascador de Alimentos, Extrator de Suco, Fogão Industrial, Lixeira,  
Balcão Térmico, Mesa Auxiliar, Balcão Refrigerado, Balde a Pedal. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 200 a 500 lux-fogão, pia e mesa. (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área crítica.  

Infraestrutura Necessária  

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria – Pia. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Refeitório 
Atividades: Distribuir alimentação e oferecer condições de refeição aos pacientes, funcionários, alunos e público. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 1,00 m² por comensal. 

Área Média 38.90 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 
Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  
Forno de Microondas, Lavatório, Geladeira/ Refrigerador, Bebedouro, 
Mesa para Refeitório, Quadro de Avisos, Mobiliário Hospitalar, Carro para 
Transporte, Balde a Pedal, Cadeira. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 200 a 500 lux- mesa. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - lavatório para as mãos. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Área para Recepção, Lavagem e Guarda de Louças, Bandeja e Talher 
Atividades: Higienizar e guardar os utensílios da área de preparo; Receber, higienizar e guardar as louças, bandeja e 
talheres dos funcionários, alunos e público.  
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima A depender da tecnologia utilizada. 

Área Média 18.80 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável. 

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de 
higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  
Lavadora de Louças, Triturador de Resíduos, Balcão com Pia, Lixeira, Estante, 
Carro Porta Talheres, Mesa Auxiliar, Bancada. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade de 
calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 200 a 500 lux - pia e mesa. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria, água quente - torneira, ducha. Coleta e afastamento 
de efluentes diferenciados. 

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo comum, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Área para Lavagem e Guarda de Panelas 
Atividades: Higienizar e guardar os utensílios da área de preparo. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 3,00 m² 
Área Média 8.65 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável. 

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições 
de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  
Lavadora de Louças, Balcão com Pia, Lixeira, Mobiliário Hospitalar, Mesa 
Auxiliar, Carro Porta Talheres. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 200 a 500 lux - pia e mesa. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria, água quente - Pia / Coleta e afastamento de 
efluentes diferenciados. 

Resíduos gerados  Resíduos comuns. 
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Ambiente: Área para Recepção Lavagem e Guarda de Carrinhos 
Atividades: Receber, higienizar e guardar os carrinhos. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 3,00 m² 

Área Média 9.40 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 
Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  Carro para Transporte. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 200 a 500 lux - pia e mesa. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural 1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria, água quente - torneira, ducha. Coleta e 
afastamento de efluentes diferenciados. 

Resíduos gerados  Resíduo comum, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Lixo 
Atividades: Proporcionar condições de infraestrutura predial. 

Relação Funcional ---------- 

Características do Espaço Físico 

Área Mínima Depósito: no mínimo 2 boxes. Cada Box deve ser suficiente para a guarda 
de dois recipientes coletores. 

Área Média 5.40 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  
Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 

limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  Carro para Transporte 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/8 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica; Água fria / torneira para lavagem e ralo. 
Resíduos gerados  Resíduo comum, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Enfermaria 
Atividades Proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes individuais ou coletivos, conforme faixa 
etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados; Executar e registrar a assistência médica diária; Executar e 
registrar a assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente; Prestar 
assistência nutricional e distribuir alimentação a pacientes (em locais específicos ou no leito) e a acompanhantes 
(quando for o caso); Prestar assistência psicológica e social. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 6,00 m² por leito = enfermaria de 3 a 6 leitos. 
Área Média 32.15 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 1,10 x 2,10 m. 

Mobiliário /Equipamentos  
Régua de Gases, Lavatório, Biombo, Suporte de Hamper, Poltrona, Cama 
Hospitalar, Suporte de Soro, Mesa para Refeição, Armário, Balde a Pedal,  
Mesa de Cabeceira, Maca para Transporte, Escada com 2 Degraus. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  
* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 150 a 300 lux-cama (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica diferenciada a depender Ar condicionado - Filtragem 
mínima de insuflamento G3; Água fria - lavatório para as mãos; Elétrica 
de emergência - grupo 1, classe 15; Vácuo clínico (1 a cada 2 leitos). 

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Apartamentos 
Atividades: Proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes individuais ou coletivos, conforme faixa 
etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados; Executar e registrar a assistência médica diária; Executar e 
registrar a assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente; Prestar 
assistência nutricional e distribuir alimentação a pacientes (em locais específicos ou no leito) e a acompanhantes 
(quando for o caso); Prestar assistência psicológica e social; Manter em isolamento paciente pós-terapia com 
potencial de emissão radioativa; Examinar e higienizar parturiente; Assistir parturientes em trabalho de parto. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 10,00 m² = quarto de 1 leito. 

Área Média 11.90 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 1,10 x 2,10 m. 

Mobiliário /Equipamentos  
Régua de Gases, Lavatório, Suporte de Hamper, Poltrona, Cama 
Hospitalar, Armário, Balde a Pedal, Mesa de Cabeceira, Mesa para 
Refeição, Escada com 2 Degraus, Maca para Transporte, Suporte de Soro. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35% 

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 150 a 300 lux-cama (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica diferenciada a depender do equipamento; Ar 
condicionado; Água fria - lavatório para as mãos. Energia elétrica de 
emergência - grupo 1, classe 15; Vácuo clínico (1 a cada 2 leitos) 

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante. 
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 Ambiente: Recepção e Espera 
Atividades: Público – espera, guarda de pertences e higiene pessoal 
Relação Funcional ---------- 

Características do Espaço Físico 

Área Mínima 1,30 m² por pessoa 

Área Média 15,15 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 
Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  

Impressora, Cesto de Lixo, Computador, Televisor , Suporte para TV e 
Vídeo, Bebedouro ,  Longarina, Cadeira, Balde a Pedal, Cadeira de 
Rodas, Mesa para Impressora, Mesa para Computador, Mesa de 
Escritório, Cadeira Giratória. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral (NBR 5413 – bancos: sala de recepção).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, elétrica emergência, lógica (wireless).  

Resíduos gerados  Resíduos comuns.  
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Ambiente: Auditório 
Atividades: Promover o treinamento em serviço dos funcionários, Promover o ensino técnico, de graduação e de 
pós-graduação. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima Anfiteatro = 1,2 m² por pessoa. 
Área Média 50.40 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização.  

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização.  

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização.  

Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  

Cadeira para Auditório, Projetor Multimídia, Retroprojetor, Tela de 
Projeção, Televisor, Vídeo Cassete, Aparelho de DVD, Suporte para TV 
e Vídeo, Cesto de Lixo, Quadro Branco, Quadro de Avisos, 
Computador, Mesa para Retroprojetor, Mesa para Computador, 
Bancada, Cadeira Giratória. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-plateia / 300 a 750 lux-tribuna. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica.  

Resíduos gerados  Resíduos comuns.  
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Ambiente: Sala de Reuniões 
Atividades: Promover ações de educação para a saúde, através de, palestras, demonstrações e treinamento "in 
loco", campanha, etc; Orientar as ações em saneamento básico através da instalação e manutenção de 
melhorias sanitárias domiciliares relacionadas com água, esgoto e resíduos sólidos; Dirigir os serviços 
administrativos; Assessorar a direção do EAS no planejamento das atividades e da política de investimentos em 
recursos humanos, físicos, técnicos e tecnológicos; Dirigir os serviços clínicos, de enfermagem e técnico do 
estabelecimento; Executar o planejamento e supervisão da assistência. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 2,00 m² por pessoa. 

Área Média 16.20 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização.  

Porta Sem restrição. 

Mobiliário /Equipamentos  
Quadro de Avisos, Aparelho de Fax, Quadro Branco, Relógio de 
Parede, Cesto de Lixo, Mesa de Reunião, Armário, Cadeira Giratória. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica.  

Resíduos gerados  Resíduos comuns.  
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Ambiente: Biblioteca 
Atividades: Promover o treinamento em serviço dos funcionários; Promover o ensino técnico, de graduação e 
de pós-graduação; Promover o desenvolvimento de pesquisas na área de saúde. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima A depender do equipamento utilizado. 

Área Média 136.80 m² 
Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização.  

Porta Sem restrição. 

Mobiliário /Equipamentos  

Impressora, Computador, Relógio de Parede, Cesto de Lixo, Quadro de 
Avisos, Escada de 5 Degraus, Estante para Livros, Mesa para Estudo,  
Mesa de Escritório, Cadeira Giratória, Cadeira, Estante, Bancada, Mesa 
para Impressora, Mesa para Computador. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  
* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-sala de leitura / 300 a 750 lux-recinto estantes. (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural 1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica.  

Resíduos gerados  Resíduos comuns.  
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Ambiente: Sala de Exames (Ultrassonografia) 
Atividades: Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticos, por meio da ultrassonografia através dos 
resultados dos estudos ultrassonográficos. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 6,00 m² 
Área Média 8.65 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Contínuo, sendo proibido o uso de forros removíveis, de fácil 
higienização e resistente aos processos de limpeza, descontaminação 
e desinfecção.  

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 1,20 x 2,10 m. 

Mobiliário /Equipamentos  

Lavatório, Ultrassom Diagnóstico, Foco Refletor Ambulatorial, Mesa 
de Exames, Suporte de Soro, Mesa Auxiliar, Escada com 2 Degraus,  
Armário Vitrine, Armário,  Balde a Pedal, Cadeira, Cadeira Giratória, 
Mesa Auxiliar. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de diagnóstico.  (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica diferenciada; Ar condicionado - Filtragem mínima de 
insuflamento G3; Água fria - lavatório para as mãos; Instalação elétrica 
de emergência - grupo 1, classe 15; Ar comprimido medicinal 

Resíduos gerados  Resíduo comum.  



138 

 

Ambiente: Sala de Exames (Tomografia) 
Atividades: Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores; Realizar exames diagnósticos e 
intervenções terapêuticas, por meio da tomografia- através do emprego de radiações ionizantes.. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima A depender do equipamento utilizado. 

Área Média 43.20 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Revestida com material lavável. Vão a depender do equipamento 
utilizado, com mínimo de 1,20 x 2,10 m. Deve possuir blindagem que 
proporcione proteção radiológica às áreas adjacentes. 

Mobiliário /Equipamentos  

Protetor de Tireoide, Avental Plumblífero, Régua de Gases, Suporte de 
Hamper, Biombo, Aparelho de Anestesia, Foco Refletor Ambulatorial,  
Carro de Emergência, Desfibrilador, Tomógrafo Computadorizado,  
Bomba Injetora de Contraste, Balde a Pedal, Banqueta Giratória, 
Cadeira, Escada com 2 Degraus, Suporte de Soro, Mesa Auxiliar, Mesa 
Auxiliar,  Armário. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de diagnóstico. (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica diferenciada; Ar condicionado - Filtragem mínima de 
insuflamento G3; Instalação elétrica de emergência - grupo 1, classe 
15; Ar comprimido medicinal (01 ponto para cada sala). 
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Ambiente: Sala de Administração de Medicamentos 
Atividades: Realizar procedimentos de enfermagem. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 5,00 m² por poltrona. Uma sala com capacidade para 4 poltronas. 

Área Média 21.80 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.  

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10 m. 

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar 
condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e 
antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  

Lavatório, Balcão com Pia, Cadeira Universitária, Estetoscópio,  
Glicosímetro, Esfigmomanômetro, Banqueta Giratória, Cadeira, 
Armário para Medicamentos, Armário Vitrine, Escada com 2 Degraus,  
Mesa de Exames,  Suporte de Soro, Braçadeira para Injeção, Balde a 
Pedal. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux- junto à poltrona.  (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - Lavatório para as mãos / Pia.  

Resíduos gerados  Resíduo químico.  

 

 

 



140 

 

Ambiente: Sala de Repouso de Pacientes 
Atividades: Executar e registrar a assistência médica de enfermagem por período de até 24 horas. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 5,50m² 
Área Média 7.95 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.  

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10 m. 

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de higiene 
(sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  
Esfigmomanômetro, Estetoscópio, Glicosímetro, Suporte de Soro, Armário Vitrine,  
Balde a Pedal, Cadeira, Braçadeira para Injeção, Armário para Medicamentos, 
Escada com 2 Degraus, Mesa de Exames. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% Temperatura 
operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  
* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um ambiente 
imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade de calor (NBR 
16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux-junto à mesa para exames.  (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação 
natural  

1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - Lavatório para as mãos / Pia.  

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante.  
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Ambiente: Consultórios Médicos 
Atividades: Proceder à Consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, de 
farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem; Realizar procedimentos 
médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local(punções, biópsia, etc). 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 7,50m², com dimensão mínima 2,20m. 

Área Média 11.35 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.  

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10 m. 

Mobiliário /Equipamentos  

Impressora, Biombo, Suporte de Hamper, Computador, Cesto de Lixo, 
Balança Antropométrica, Esfigmomanômetro, Estetoscópio, Lanterna 
Clínica, Foco Refletor Ambulatorial, Estetoscópio de Pinard, Oto-
Oftalmoscópio, Mesa de Escritório, Cadeira Giratória, Armário Vitrine, 
Balde a Pedal, Banqueta Giratória, Cadeira, Escada com 2 Degraus, 
Mesa para Impressora, Negatoscópio, Mesa para Computador, Mesa 
de Exames. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux - junto à maca.  (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural 1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - lavatório para as mãos.  

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante.  
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Ambiente: Consultórios Médicos (Ginecológico) 
Atividades: Proceder à Consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, de 
farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem; Realizar procedimentos 
médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local(punções, biópsia, etc.) 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima A depender do equipamento utilizado. 

Área Média 14.40 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.  

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10 m. 

Mobiliário /Equipamentos  

Caixa Básica, Lavatório, Computador, Impressora, Cesto de Lixo, 
Biombo, Suporte de Hamper, Balança Antropométrica, Estetoscópio, 
Foco Refletor Ambulatorial, Detector Fetal, Colposcópio, Cadeira 
Giratória, Mesa Ginecológica, Fita Métrica, Escada com 2 Degraus,  
Armário Vitrine, Balde a Pedal, Banqueta Giratória, Cadeira, Mesa 
Auxiliar,  Mesa para Impressora, Mesa para Computador, Mesa de 
Escritório, Negatoscópio, Suporte de Soro. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa ginecológica.  (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - lavatório para as mãos.  

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante.  
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Ambiente: Laboratório 
Atividades: Fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade 
diagnóstica e de pesquisa; Fazer o preparo de reagentes/soluções; Fazer a desinfecção do material analisado a 
ser descartado; Fazer a lavagem e preparo do material utilizado; Emitir laudo das análises realizadas; Analisar as 
amostras coletadas de doadores; Emitir laudo das análises realizadas. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 14,0 m² para um laboratório "geral". 6,0 m² para um laboratório. específico 
(ex.: hematologia).  

Área Média 22.70 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. 

Teto Contínuo, sendo proibido o uso de forros removíveis, de fácil higienização e 
resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção 

Porta Revestida com material lavável.  

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições de 
higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  

Impressora, Computador, Cesto de Lixo, Contador Manual de Células, 
Espectrofotômetro, Estufa de CO2, Estufa Bacteriológica,  Homogeneizador de 
Sangue, Microscópio Laboratorial, Bomba de Vácuo e Ar, Trombo-Elastógrafo, 
Cronômetro, Bico de Bunsen,  Refrigerador Laboratorial, Analisador 
Automático para, Banho Maria Sorológico, Centrífuga de Mesa, Centrífuga de 
Micro, Citocentrífuga,  Banqueta Giratória, Cadeira, Balde a Pedal, Mesa para 
Impressora,  Mesa para Computador, Mesa de Escritório, Cadeira Giratória, 
Arquivo, Bancada. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de trabalho.  (NBR 
5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica diferenciada; Exaustão; Água fria - Pia e lavatório para mãos. 
Coleta e afastamento de efluentes diferenciados; Energia elétrica de 
emergência - grupo 0, classe > 15; Gás combustível 

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Laboratório de Coleta  
Atividades: Coletar amostra de sangue de pacientes.  
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 3,50 m² 
Área Média 4.30 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.  

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10 m. 

Bancada  Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar 
condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e 
antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  

Lavatório, Lixeira, Balcão com Pia, Esfigmomanômetro, Estetoscópio,  
Foco Refletor Ambulatorial, Hemoglobinômetro, Estante, Balde a 
Pedal, Cadeira, Cadeira Giratória, Cadeira para Coleta, Mesa de 
Escritório. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de trabalho.  (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - Lavatório para as mãos / Pia.  
Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante.  
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Ambiente: Laboratório de Coleta ( Maca) 
Atividades: Receber ou proceder a coleta de material (no próprio laboratório ou descentralizada; Fazer a 
triagem do material. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 3.60 m² 

Área Média 7.95 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.  

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10 m. 

Mobiliário /Equipamentos  

Autoclave Rápida, Banho Maria, Lavatório, Geladeira/ Refrigerador,  
Carro para Transporte de, Cronômetro, Cadeira, Braçadeira para 
Injeção, Bancada, Escada com 2 Degraus, Maca para Transporte, 
Cadeira para Coleta, Armário, Balde a Pedal. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de trabalho.  (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - Lavatório para as mãos.  

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo infectante.  
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Ambiente: Lavagem 
Atividades: Fazer a lavagem e preparo do material utilizado. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 3,00 m² 
Área Média 9.90 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes.  

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 0,80 x 2,10 m. 

Mobiliário /Equipamentos  

Autoclave Vertical, Estufa de Secagem, Lavatório, Balcão com Pia, Estante 
Modulada, Carro para Transporte de, Deionizador, Lavadora Automática,  
Bico de Bunsen, Destilador, Mesa em Aço Inox, Armário, Balde a Pedal,  
Banqueta Giratória, Bancada com Cuba. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  
* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de trabalho.  (NBR 5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - Lavatório para as mãos / Pia.  

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante.  
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Ambiente: Posto de enfermagem/ Prescrição médica 
Atividades: Realizar procedimentos de enfermagem. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 6,00 m² (1 posto para cada 12 leitos). 
Área Média 8.95 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Não se aplica 

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar 
condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e 
antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  

Lavatório, Impressora, Computador, Relógio de Parede, Geladeira/ 
Refrigerador, Balcão com Pia, Cesto de Lixo, Quadro de Avisos, 
Estante, Negatoscópio, Balcão de Atendimento, Mesa para 
Impressora, Mesa para Computador, Mesa de Escritório, Cadeira 
Giratória, Arquivo, Balde a Pedal, Cadeira. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de trabalho. (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica; Água fria - Lavatório para as mãos / Pia; Energia 
elétrica de emergência - grupo 0, classe > 15. 

Resíduos gerados  Resíduo comum. 
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Ambiente: Serviço 
Atividades: Realizar procedimentos de enfermagem. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 9,90 m² 

Área Média 15.30 m² 
Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 
Porta Não se aplica 

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar 
condições de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e 
antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  

Caixa Básica, Papagaio, Comadre, Cuba em Aço Inox, Geladeira/ 
Refrigerador, Cesto de Lixo, Balcão com Pia, Impressora, Computador,  
Aspirador Portátil, Esfigmomanômetro, Estetoscópio, Lanterna Clínica,  
Oxímetro de Pulso, Bomba de Infusão, Cardioversor/ Desfibrilador,  
Carro de Emergência, Laringoscópio, Monitor Multiparâmetros,  
Termômetro Clínico, Balcão de Atendimento, Armário Vitrine, 
Armário, Balde a Pedal,  Banqueta Giratória, Maca para Transporte,  
Carro de Curativos, Cadeira de Rodas, Mesa para Impressora, Mesa 
para Computador, Cadeira Giratória. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de trabalho. (NBR 
5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica; Água fria - Lavatório para as mãos / Pia; Energia 
elétrica de emergência - grupo 0, classe > 15. 

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Troca Macas 
Atividades: Recepcionar e transferir pacientes 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima Suficiente para o recebimento de uma maca. 

Área Média 5.40 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 1,10 x 2,10 m. 

Mobiliário /Equipamentos  
Cadeira de Rodas, Maca para Transporte, Maca de Transferência, 
Cadeira, Mesa de Escritório, Cadeira Giratória, Balcão de 
Atendimento. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica.  

Resíduos gerados  Resíduo comum, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Lavatório (Escovação) 
Atividades: Proceder a lavagem cirúrgica e antissepsia das mãos. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 1,10 m² por torneira com dimensão mínima de 1,00m. 

Área Média 2.90 m² 
Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 
Porta Não se aplica. 

Mobiliário /Equipamentos  
Relógio de Parede, Mobiliário Hospitalar, Pia de Escovação, Balde a 
Pedal.  

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica.  

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Energia elétrica, Água fria - lavabo de escovação.  

Resíduos gerados  Resíduo químico, Resíduo comum. 
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Ambiente: Sala de Pequena Cirurgia (oftalmologia, endoscopia, otorrinolaringologia, etc.) 
Atividades: Executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de emergência; Realizar 
endoscopias que requeiram supervisão de médico anestesista; Garantir o apoio diagnóstico necessário. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 20,00 m² com dimensão mínima = 3,45 m. 

Área Média 20.20 m² 

Pé Direito 2,70m  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento não podem 
possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de 
instalados. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento não podem 
possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de 
instalados. 

Teto Contínuo, sendo proibido o uso de forros removíveis, de fácil higienização e 
resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. 

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 1,10 x 2,10 m. Deve possuir 
visor. 

Mobiliário /Equipamentos  

Caixa Básica, Régua de Gases, Cesto de Lixo, Suporte para TV e Vídeo, 
Televisor, Suporte de Hamper, Aspirador Portátil, Bisturi Elétrico, Foco Refletor 
Ambulatorial, Bomba de Infusão, Aparelho de Anestesia, Carro de Emergência, 
Desfibrilador, Foco Cirúrgico de teto,  Foco Cirúrgico Móvel, Monitor 
Multiparâmetros, Vídeo Endoscópio, Microscópio Cirúrgico. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade de 
calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  300 a 750 lux-geral / 10.000 a 20.000 lux-mesa. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

c) Risco transmissão infecção  Área crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica diferenciada; Ar condicionado - Filtragem mínima de 
insuflamento G3 + F8. Exaustão. Energia elétrica de emergência - grupo 2, 
classe 15 e 0,5. Oxigênio (2 por sala cirúrgica)/ Óxido nitroso (1 para cada 
sala)/ Ar comprimido medicinal (2 por sala cirúrgica)/ Vácuo clínico (1 por sala)  

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Sala Média de Cirurgia (Geral) 
Atividades: Executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de emergência; Realizar 
endoscopias que requeiram supervisão de médico anestesista; Garantir o apoio diagnóstico necessário. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 20,00 m² com dimensão mínima = 3,45 m. 

Área Média 20.20 m² 

Pé Direito 2,70 m  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento não podem 
possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de 
instalados. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento não podem 
possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de 
instalados. 

Teto Contínuo, sendo proibido o uso de forros removíveis, de fácil higienização e 
resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. 

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 1,10 x 2,10 m. Deve possuir 
visor. 

Mobiliário /Equipamentos  

Caixa Básica, Régua de Gases, Cesto de Lixo, Suporte para TV e Vídeo, 
Televisor, Suporte de Hamper, Aspirador Portátil, Bisturi Elétrico, Foco Refletor 
Ambulatorial, Bomba de Infusão, Aparelho de Anestesia, Carro de Emergência, 
Desfibrilador, Foco Cirúrgico de teto, Foco Cirúrgico Móvel, Monitor 
Multiparâmetros,  Vídeo Endoscópio,  Microscópio Cirúrgico. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade de 
calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  300 a 750 lux-geral / 10.000 a 20.000 lux-mesa. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica diferenciada; Ar condicionado - Filtragem mínima de 
insuflamento G3 + F8. Exaustão. Energia elétrica de emergência - grupo 2, 
classe 15 e 0,5. Oxigênio (2 por sala cirúrgica)/ Óxido nitroso (1 para cada sala)/ 
Ar comprimido medicinal (2 por sala 
cirúrgica)/ Vácuo clínico (1 por sala) . 

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Sala Grande de Cirurgia ( Oftalmologia, endoscopia, otorrinolaringologia, etc.) 
Atividades: Executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de emergência; Realizar 
endoscopias que requeiram supervisão de médico anestesista; Garantir o apoio diagnóstico necessário. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 36,00 m² com dim. mínima = 5,00 m. 

Área Média 35.65 m² 

Pé Direito 2,70 m 

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento não podem 
possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de 
instalados. Condutivo. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento não podem 
possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de 
instalados. 

Teto Contínuo, sendo proibido o uso de forros removíveis, de fácil higienização e 
resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 1,10 x 2,10 m. Deve possuir 
visor. 

Mobiliário /Equipamentos  

Caixa Básica, Régua de Gases, Relógio de Parede, Cesto de Lixo, Carro para 
Transporte, Suporte de Hamper, Aspirador Portátil,  Estetoscópio, Bisturi 
Elétrico, Foco Refletor Ambulatorial, Bomba de Infusão, Cardioversor/ 
Desfibrilador, Aparelho de Anestesia, Carro de Emergência, Foco Cirúrgico de 
teto, Foco Cirúrgico Móvel, Bomba de Infusão , Monitor Multiparâmetros, Arco 
Cirúrgico, Garrote Pneumático, Microscópio Cirúrgico. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade de 
calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  300 a 750 lux-geral / 10.000 a 20.000 lux-mesa. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica diferenciada; Ar condicionado - Filtragem mínima de 
insuflamento G3 + F8. Exaustão. Energia elétrica de emergência - grupo 2, 
classe 15 e 0,5. Oxigênio (2 por sala cirúrgica)/ Óxido nitroso (1 para cada sala)/ 
Ar comprimido medicinal (2 por sala cirúrgica)/ Vácuo clínico (1 por sala) . 

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Sala de Recuperação Pós Anestésica (CRO) 
Atividades:  Proporcionar cuidados pós-anestésicos. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima Suficiente para duas macas. 

Área Média 20.20 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento não podem 
possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de 
instalados. Condutivo. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento não podem 
possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de 
instalados. 

Teto Contínuo, sendo proibido o uso de forros removíveis, de fácil higienização e 
resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 1,10 x 2,10 m. Deve possuir 
visor. 

Mobiliário /Equipamentos  

Lavatório, Régua de Gases, Biombo, Carro para Transporte, Suporte de 
Hamper, Aspirador Portátil, Umidificador Aquecido, Esfignomanômetro, 
Estetoscópio, Foco Refletor Ambulatorial,  Bomba de Infusão, Carro de 
Emergência, Desfibrilador, Foco Cirúrgico Móvel, Monitor Multiparâmetros, 
Ventilador Pulmonar, Estimulador de Nervo, Cama Hospitalar, Mesa em Aço 
Inox, Suporte de Soro, Balde a Pedal, Cadeira, Mesa de Cabeceira, Mesa de 
Escritório, Cadeira Giratória, Mesa Auxiliar para. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de 
um ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma 
quantidade de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 150 a 300 lux-cama. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica diferenciada. Ar condicionado - Filtragem mínima 
de insuflamento G4. Instalação elétrica de emergência - grupo 1, 
classe 15 e 0,5. Oxigênio/ Ar comprimido medicinal/ Vácuo clínico. 

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Sala de Preparo pré-operatório 
Atividades: Assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar procedimentos anestésicos no 
paciente. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 4,00 m² 
Área Média 8.65 m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização.  

Parede Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização 
Parede: Devem ser lisas, resistentes, laváveis e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável. 

Bancada Com pia de lavagem. Os materiais utilizados devem propiciar condições 
de higiene (sendo resistentes à água), ser anticorrosivos e antiaderentes. 

Mobiliário /Equipamentos  
Estante Modulada, Balcão com Pia, Geladeira/ Refrigerador, Balde a 
Pedal, Cadeira, Bancada com Cuba, Mesa em Aço Inox, Armário Vitrine, 
Armário. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de trabalho. (NBR 5413/1992).  

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica. Água fria - Lavatório para as mãos / Pia. Ar 
comprimido medicinal. 

Resíduos gerados  Resíduo perfuro cortante, Resíduo químico, Resíduo infectante. 
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Ambiente: Sala de Exames de Tomografia 
Atividades: Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas. por meio da tomografia- através do 
emprego de radiações ionizantes; Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima A depender do equipamento utilizado. 

Área Média 43,20m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção.  

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de limpeza, 
descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Revestida com material lavável. Vão a depender do equipamento utilizado, com 
mínimo de 1,20 x 2,10m. * 
Obs.: Pisos, paredes, tetos e portas devem possuir blindagem que proporcione 
proteção radiológica às áreas adjacentes. No caso do uso do chumbo como 
blindagem, toda superfície de chumbo deve estar coberta com revestimento 
protetor como lambris, pintura ou outro material adequado. 

Mobiliário /Equipamentos  

Avental plumblífero, escada com dois degraus, refletor parabólico de luz fria, 
suporte de hamper, suporte de soro de chão, mesa auxiliar, carro de anestesia, 
tomógrafo computadorizado multislice, bomba injetora de contraste, armário, 
balde cilíndrico porta detritos com pedal, banqueta giratória/mocho. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux-mesa de diagnóstico. *.(NBR 
5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica diferenciada. Ar condicionado – filtragem mínima de 
insuflamento G3. Instalação elétrica de emergência – grupo 1, classe 15. 
Ar comprimido medicinal (um ponto para cada sala 

Resíduos gerados  ---------- 
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Ambiente: Sala de interpretação e laudos 
Atividades: Interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 4,50m² 

Área Média 5,80m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  
Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização.  

Parede Deve ser lisa, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  
Impressora, microcomputador, negatoscópio, armário, cesto de lixo, mesa 
para impressora, mesa para microcomputador, mesa tipo escritório com 
gavetas, cadeira giratória com braços, quadro de avisos 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  500 a 1000 lux-geral.(NBR 5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não crítica 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica. 

Resíduos gerados  ---------- 
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Ambiente: Área de comando 
Atividades: Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da tomografia - através do 
emprego de radiações ionizantes; Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 6,00m² 

Área Média 6,30m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização.  

Parede Deve ser lisa, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Porta Revestida com material lavável. 

Mobiliário /Equipamentos  
Negatoscópio, Cesto de lixo, Mesa tipo escritório com gavetas, Cadeira 
giratória com braços, Quadro de aviso. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65% 
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  200 a 500 lux-geral.(NBR 5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica diferenciada. Filtragem mínima de insuflamento G3. 
Elétrica de emergência – grupo 1, classe 15.  

Resíduos gerados  ---------- 
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Ambiente: Sala de indução e recuperação anestésica 
Atividades: Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da tomografia - através do 
emprego de radiações ionizantes; Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores. 
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima Distância entre leitos igual a 0,80m e entre leitos e 
parede, exceto cabeceira igual a 0,60 m e com espaço 
suficiente para manobra da maca junto ao pé dessa. 

Área Média 23,40m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos 
processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos 
processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Teto Deve ser resistente à lavagem e ao uso de desinfetantes. 

Porta Revestida com material lavável. Vão mínimo de 1,20 x2,10m. 

Mobiliário /Equipamentos  

Biombo, cama tipo fawler com colchão, escada com dois degraus, mesa 
auxiliar para instrumental, suporte de soro de chão, régua de gases, carro 
de emergência, monitor multiparâmetros, balde cilíndrico porta detritos 
com pedal, cadeira, mesa de cabeceira 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade 
de calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux-cama. (NBR 5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área semi-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica diferenciada. Água fria – lavatório para as mãos. 
Elétrica de emergência – grupo 1, classe 15. Oxigênio/Vácuo clínico/Ar 
comprimido medicinal. 

Resíduos gerados  ---------- 
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Ambiente: Sala de componentes técnicos 
Atividades: Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da tomografia através do 
emprego de radiações ionizantes.  
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima A depender do equipamento utilizado. 

Área Média 8,65m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 

Parede Deve ser lisa, resistente, lavável e de fácil higienização 

Teto Deve ser liso, resistente, lavável e de fácil higienização. 
Porta Revestida com material lavável.  

Mobiliário /Equipamentos  Câmara multiformato à laser ou câmara à laser 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade de 
calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  100 a 200 lux-geral. (NBR 5413/1992). 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica diferenciada. Ar condicionado – filtragem mínima de 
insuflamento G3. Elétrica de emergência – grupo 1, classe 15. 

Resíduos gerados  ---------- 
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Ambiente: Sala de exames e terapias de ultrassonografia (Geral) 
Atividades: Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da ultrassonografia - através dos resultados 
dos estudos ultrasonográficos.  
Relação Funcional 

 
Características do Espaço Físico 

Área Mínima 6,00m² 

Área Média 8,65m² 

Pé Direito 2,50 (Código Obras Natal – RN).  

Piso Liso (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento 
não podem possuir índice de absorção de água superior a 4% 
individualmente ou depois de instalados. 

Parede Lisa (sem frestas), de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. Os materiais de revestimento 
não podem possuir índice de absorção de água superior a 4% 
individualmente ou depois de instalados. Não permitido o uso de 
divisórias. 

Teto Contínuo, sendo proibido o uso de forros falsos removíveis, de fácil 
higienização e resistentes ao processo de limpeza, descontaminação e 
desinfecção. 

Porta Revestida com material lavável. Vão a depender do equipamento utilizado, 
com mínimo de 1,20 X 2,10m 

Mobiliário /Equipamentos  
Escada com dois degraus, mesa para exames, mesa auxiliar, ultrassom 
diagnóstico, armário, balde cilíndrico porta detritos com pedal, cadeira 
giratória com braços. 

Layout 

 
Condicionantes Ambientais 

Parâmetros de Conforto 
 

Temperatura operativa * de 22,5º a 25,5 ° - umidade relativa de 65%  
Temperatura operativa* de 23,0º a 26,0 ° - umidade relativa de 35%  

* Entende-se por temperatura operativa a temperatura uniforme de um 
ambiente imaginário, no qual uma pessoa trocaria a mesma quantidade de 
calor (NBR 16401-2).  

Nível de iluminamento  150 a 300 lux-geral/300 a 750 lux-mesa de diagnóstico. 

Área mínima ventilação e iluminação natural  1/6 da área do piso (Código Obras Natal-RN).  

Risco transmissão infecção  Área não-crítica. 

Infraestrutura Necessária 

Instalações necessárias  Instalação elétrica diferenciada. Ar condicionado – filtragem mínima de 
insuflamento G3. Água fria – lavatório para as mãos. Elétrica de 
emergência – grupo 1, classe 15. Ar comprimido medicinal. 

Resíduos gerados  ---------- 



APÊNDICE 02 – ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS  

COBERTURAS  

Local Especificação do material Observações Imagem 

Cobertura do 4º 

Pavimento 

 

 

Telha com isolamento térmico: 

Telha de aço, na face superior 

revestida com aço pré-pintado, na 

face inferior  revestida em galvalume 

natural .Fabricante Dânica, 

especificação TermoRoof, com 

espessura do núcleo de 38mm.  

 

 

- Minimizam trocas de 

temperaturas e reduzem o 

consumo de energia elétrica; 

- Apresenta alta resistência a 

choques, impactos, abrasões, 

calor e outros efeitos do tempo. 

- Oferece excelente 

estanqueidade sem riscos de 

goteiras e vazamentos; 

- Inclinação mínima da cobertura 

com águas superiores a 12m 

deve ser de 7% e, para águas 

inferiores a 12m, 5%; 

- Montagem rápida e simples. 

 

Área de Resgate, 

Cobertura 

Auditório, 

Gerador, Escada 

e Elevadores 

Laje impermeabilizada com argila 
expandida 

- Atende aos requisitos de inércia 
térmica para os ambientes não 
climatizados da UBS 

___________ 

Fonte de informações:  

www.danica.com.br 
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FORRO  

Local Especificação do material Observações Imagem 

Demais ambientes 

 

Forro de gesso acartonado.  

 

 

d) - Velocidade de execução: alta 

produtividade já que as placas são grande; 

e) - Manuseio fácil 

(transporte,carga,descarga) e montagem; 

f) - São leves (25kg/m2-alvenaria-

200kg.m2); 

g) - Desperdício muito baixo; 

- As placas de acartonado possuem 

garantia do fabricante; 

h) - Superfície pré-acabada, facilita 

muito a aplicação do revestimento final; 

i) - Resultado de forros bem lisos, 

sem ondulações nas emendas das placas, 

enquanto o forro de plaquinhas costuma 

ficar todo ondulado e cheio de trincas; 

 

Pavimento 
consultórios 

Forros de isopainéis: 

 São placas pré-fabricadas, 

desmontáveis e remontáveis e de 

fácil higienização, além de disporem 

de encaixe macho e fêmea (no 

núcleo isolante e na chapa de 

acabamento) para garantir a perfeita 

união entre as placas. Fabricante 

Dânica. 

- O fato de serem placas moduladas torna-

se possível a remontagem em diferentes 

configurações, sem perca de material; 

 

 

Fontes de informações: 

http://www.painelfrigorifico.com.br/ 
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FACHADA 

Local Especificação do material Observações Imagem 

Fachada 

Revestimento fachada: 

Placa em cerâmica extrudada. Peça 

com encaixe em sua linha horizontal. 

Altura de 400 mm. Distância entre 

eixos com espessura de 16 mm e peso 

de 32 kg/m². Fabricante Faveton, 

especificação Bersal 400. Cor 

Standard Normal código NA01. 

- Alcança 1.200mm de comprimento; 

- Utiliza-se o sistema de fachadas ventilas S.A.C. 

simples (alumínio e aço galvanizado); 

- Para instalação de fachada são considerados 

10mm de juntas horizontais, e 3 a 55 mm de juntas 

verticais. 

- A cor Standard Normal é um tipo de acabamento 

liso de fácil limpeza e manutenção. Tem uma 

absorção de água praticamente nula.. 

    

Fachada 
(Esquadrias e 

Balcões) 

Brises: 

Brise extrudado de cerâmica. Peça 

cerâmica quadrada com cantos 

arredondados. Dimensões 50x50 mm, 

comprimento de até 1500 mm. 

Distância entre eixos e peso de 5,5 

Kg/ml. Fabricante Faveton, 

especificação Brise Briol 50x50, cor 

Nature Normal, código NTRO21. 

- Permite manter a continuidade estética da 

cerâmica em áreas de aberturas, reduzindo a 

incidência de raios solares e a visibilidade do 

interior sem a necessidade de outros dispositivos; 

-Permite a utilização inteligente da luminosidade, 

favorecendo a sustentabilidade e a economia 

energética. 
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FACHADA 

Local Especificação do material Observações Imagem 

Cobertura dos 
consultórios, 
Marquise e 

caixa da 
escada 

 Placa Cimentícia Impermeabilizada:  

É produzida em Placa Plana Cimentícia 

sem amianto – requisitos e métodos de 

ensaio, utilizando a tecnologia CRFS 

(Cimento Reforçado com Fios Sintéticos - 

sem amianto). Fabricante Brasilit. 

- conformidade com a NBR 15498; 

- Ideal como elemento de fechamento de 

paredes estruturais, paredes de vedação e 

fachadas; 

- Utilizada em ambientes externos e internos, 

com acabamento em pintura ou cerâmicos; 

- São 100% reutilizáveis; 

- Alta resistência a impactos; 

- Elevada durabilidade; 

- Resistem ao ataque de cupins e micro-

organismos; 

- São incombustíveis e proporcionam bom 

isolamento termoacústico; 

- Recebem um tratamento impermeabilizante 

que lhes confere menor absorção de umidade e 

maior estabilidade dimensional, dispensando 

impermeabilização adicional na obra. 

 

Fontes de informações: 

www.brasilit.com.br  

http://www.faveton.com 

 

 

 

 

http://www.brasilit.com.br/
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PAREDES INTERNAS 

Local 
Especificação do 

material 
Observações Imagem 

Centro Cirúrgico, 
Laboratório, 

Farmácia e Central 
de Material 
Esterilizado 

Tinta Epóxi à base de 

água, possui grande 

resistência e durabilidade. 

- Secagem rápida 

- Acabamento brilhante; 

- Desenvolvido especialmente para aplicação em pisos, vidros, 

metais e azulejos em banheiros, cozinhas, lavanderias e outras; 

- Possui alta resistência à limpeza freqüente e umidade;  

- Possui o diferencial de ser um produto monocomponente 

(pronto para uso) e de baixo odor por ser à base de água. 

 

___________ 

Banheiros, copa, 
morgue, refeitório, 

cozinha, lixo e 
lavanderia 

Revestimento de parede: 

 Laminado melanímico 

 

- Estabilidade de cores e padrões; 

- Resistência a impactos; 

- Resistência a manchas causadas por produtos químicos 

comuns, de uso doméstico (amoníaco, detergente, tinta, vinagre, 

mercurocromo etc.); 

- Antialérgico, pois sua superfície lisa e não porosa não permite 

a proliferação de fungos e bactérias; 

- Seu peso reduzido (1,7 Kg/m2) produz uma carga menor sobre 

as estruturas comparado aos revestimentos tradicionais; 

- Fácil aplicação e manutenção. 
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PAREDES INTERNAS 

Local 
Especificação do 

material 
Observações Imagem 

Demais Áreas Indicadas 
no Projeto 

Tinta acrílica com 

acabamento acetinado  

 

- Seca rapidamente, tem odor suave e deve ser diluída em 

água potável.  

-Pode ser usada em superfícies internas e externas de 

alvenaria, massa corrida, massa acrílica, concreto e sobre 

texturas, possibilitando a criação de uma atmosfera suave e 

muito acolhedora.  

___________ 

Fontes de informações: 

http://www.cec.com.br 

http://www.sherwin-williams.com.br 

http://www.formica.com.br 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cec.com.br/
http://www.sherwin-williams.com.br/
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PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

Local Especificação do material Observações Imagem 

Circulação, Consultório, Sala de 
Exame, Posto de 

Enfermagem, Apartamentos, 
Enfermaria, Sala de Repouso, 

Administração de 
Medicamentos, Sala de 

Reuniões, Auditório, 
Conforto Clínico, Copa, 

Central de Internet e 
Telefone, Depósito de 
Material de Limpeza, 

Rouparia e Recepção. 

Manta vinílica homogênea: 

 Com superfície homogênea 2,5mm, revestimento 

vinílico homogêneo para piso, composto de resina 

de PVC, plastificantes, pigmentos, cargas minerais 

e acabamentos de proteção em poliuretano na 

superfície de uso. Fabricante Pavifloor. 

- Resistência a fungos e bactérias; 

- Facilita a conservação do piso e não 

requer polimento. 

___________ 

Áreas de Manutenção e 
Serviços (Vestiário, Cozinha, 

Depósito, Almoxarifado, 
Gerador. Refeitório, 

Banheiro, Morgue, Lixo). 

Revestimento vinílico rugoso para piso: 

 Em mantas, com propriedade antiderrapante, 

flexível, com base pigmentada, composto de 

resina de PVC, revestimento de piso para tráfego 

pesado, que exige segurança contra 

escorregamento, em diversos segmentos. 

Fabricante Absolute, especificação Totalsafe. 

- Plastificante 

- Estabilizante  

- Bacteriostático 

- Pigmentos e cargas minerais sobre uma 

manta de vidro 

- Característica antiderrapante do piso 

devido à adição de grãos de carbeto de 

silício e outros minerais distribuídos 

homogeneamente por toda a espessura 

do produto. 

___________ 

Setor Cirúrgico, Farmácia, 
Central De Material 

Esterilizado, Laboratório. 

Manta vinílica condutivo:  

Piso vinílico em mantas homogêneo e condutivo, 

com 2 mm de espessura que proporciona 

características de excelente resistência à 

abrasão e maior facilidade de limpeza 

- Avançada propriedade condutiva com 

resultado da adição de partículas de 

carbono em toda a espessura do produto, 

e também com a base de carbono puro.  

___________ 
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PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

Local Especificação do material Observações Imagem 

Estacionamento 
Cobograma (57,00 x 45,00 

x 9,00) cm 

- Permite o aumento da área permeável da 

edificação 

 

Calçadas 

Piso em bloco intertravado 

de concreto, na cor cinza 

natural 

- Assentamento Tipo “espinha de peixe”, sobre 

lençol de areia ou pó de pedra, espessura 2 a 

4cm, aplicado sobre leito perfeitamente 

compactado mediante rolo compressor ou placa 

vibratória; 

-Rejuntamento: Com areia ligeiramente argilosa 

com ajuda de água e vassoura. Ao final, passar 

a placa vibratória para eliminar pequenos 

desnivelamentos. 

- Execuções simples, grande durabilidade 

- Fábrica em Natal/RN (Dunas pré-moldados) 

    
 

    

Patamar da entrada 
principal, rampa 

e escada de 
acesso, vaga de 
estacionamento 
reservada para 

deficiente 

Cimentado com juntas de 

PVC: 

Argamassa de cimento e 

areia média, traço 1:3, em 

painéis de 1,00m x 1,00m e 

espessura de 20mm, com 

acabamento desempenado 

áspero. Juntas em perfis de 

PVC (3 x 20 mm), alinhados 

nos dois sentidos. 

 

- Moldado in loco  

- Atende às normas de acessibilidade: a 

superfície áspera promove aderência, não 

sendo escorregadia com contato com a água, 

não é trepidante; a cor cinza não promove 

ofuscamento durante o dia. 
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PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

Local Especificação do material Observações Imagem 

Calçadas 

Faixa de piso tátil: 

Mosaico de cimento com 

relevos esféricos na cor 

amarela 

 

 

- Aplicação nas bordas das calçadas e nos 

locais definidos no projeto de acessibilidade 

 

 

 

Observações: 

- As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devam passar sob elas. 

- As pavimentações de áreas destinadas a lavagens ou sujeitas a chuvas terão o caimento necessário para perfeito escoamento de água para os ralos, com 

declividade não inferior a 0,5%. 

Fontes de informação: 

Revista Arquiettura & Construção. Cimentado, fulge e resina. Editora Abril.  Outubro 2011, Ano 27, n°10 

www.granilite.com.br 

www.blocaus .com.br 

www.dunaspremoldados.com.br 

www.porcelanatti.com.br 

http://www.pratikpiso.com.br 

http://www.liraluzdecor.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2aIQdNs4Jls1tM&tbnid=cSC8Dl0ECOeZzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vinilfloor.com.br/pisoslaminados/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=7&ei=ajBMU9zcIIPN0gGqxIFQ&bvm=bv.64542518,d.dmQ&psig=AFQjCNFD2oIYyXhaH_3DVzCQh6t_G6sjPw&ust=1397588446226777
http://www.granilite.com.br/
http://www.dunaspremoldados.com.br/
http://www.porcelanatti.com.br/
http://www.pratikpiso.com.br/
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LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

Local Especificação do material Observações Imagem 

Banheiros  

Bacia Sanitária: 

Bacia DECA conforto vogue 

plus, P. 51, cor branco gelo 

+ Assento sanitário com 

abertura frontal cód. 

2360.E.BR  

Bacia sanitária atende a norma de 

acessibilidade  

(NBR 9050) 

 

Banheiros 

Válvula de descarga:  

Hydra Duo 2545 C 

Diminuir o consumo de água através de 

fluxo duplo de acionamento: de 3L e 6L 

conforme a necessidade, gerando 

economia de até 40% (www.deca.com.br) 

 

 

Banheiros 

Lavatório para mãos: 

Lavatório de canto DECA 

IZY L101 cor branco gelo 

ou similar + Sifão 1 e 1 ¹/²” 

Lavatório que atende a norma de 

acessibilidade (NBR 9050), permite a 

aproximação da cadeira de rodas 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.irmaosabage.com.br/loja/images/produto/11087.jpeg
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LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

Local Especificação do material Observações Imagem 

Banheiros 

Torneira: 

DECA Decamatic 1170 c ou 

similar 

Diminuir o desperdício de água com 

acionamento automático temporizado, 

liberando apenas a quantidade necessária 

para cada uso. Garante a economia de até 

55% de água (www. Deca.com.br) 

 

 

Banheiros 

Barras de apoio: 

Barras de apoio em aço 

inox – 80 cm 

Barra de apoio atende a norma de 

acessibilidade 

 (NBR 9050) 

 

 

Banheiros 

Chuveiro: 

 Deca linha Acqua 1974 

C.CT. 

---------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-UzPXAtAnm-iPM&tbnid=tcpOy9AD3G32bM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bellobanho.com.br/chuveiro-aqua-1974-c-ct-deca-exclusive.html&ei=gENMU-a1HuSK0AHGyICgBg&psig=AFQjCNECfk6jlQKKFGQzVyR7ukt-bBVvzA&ust=1397593344568876
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LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

Local Especificação do material Observações Imagem 

Banheiros 

Torneira chuveiro/ 

registro: 

Linha Targa Ref. 4900 C 43 

PQ CR 

 

---------------------------------------------------- 

 

Banheiros 

Barras de apoio: 

Barra de apoio” L” direito 

DECA Linha conforto, 

cromado, cód. 2340 E.BR. 

Barra de apoio atende a norma de 

acessibilidade 

 (NBR 9050) 

 

Banheiros 

Barras de apio: 

Barra de apoio DECA “L” 

esquerdo linha conforto Cód. 

2335.E.BR 

Barra de apoio atende a norma de 

acessibilidade  

(NBR 9050) 
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LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

Local Especificação do material Observações Imagem 

Banheiros 

Cadeira para banho: 

Cadeira articulada para 

banho DECA linha conforto 

2355 E.BR. 

Cadeira articulada atende a norma de 

acessibilidade  

(NBR 9050) 

 

Cozinha, copa, 
DML, central de 

material 
esterilizado 

Torneira de parede: 

Torneira para cozinha de 

parede com arejador link 

código 1159. C.L.N.K. 

Torneira com arejador pode contribuir com 

uma economia de 50% no consumo de água 

(DURAN, 2011, p.121) e com fechamento em 

¹/4 de volta tem o número de ciclos de 

abertura reduzidos e, portanto, tem maior 

durabilidade.  

Cozinha, copa, 
DML, central de 

material 
esterilizado, 

 Cuba de embutir 

retangular inox: 

Fabricante Franke, Linha 

Essenza 370 ou Fabricante 

Tramontina, retangular BL 

Prime ref. 94020106 

---------------------------------------------------- 
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LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 

Local Especificação do material Observações Imagem 

Expurgo 
Pia de despejo Fabricante 

Brasinox 
---------------------------------------------------- 

 

Consultórios, 
Administração de 

Medicamentos, 
Sala de repouso, 
Salas de Exames 

Cuba de embutir: 

Cuba de embutir redonda 

Código L.41 

---------------------------------------------------- 

 

Consultórios, 
Administração de 

Medicamentos, 
Sala de repouso, 
Salas de Exames 

 Torneira de bancada: 

Torneira para lavatório e 

mesa bica baixo Deca Link 

código 1197.c.LNK 

Torneira com arejador pode contribuir com 

uma economia de 50% no consumo de água 

(DURAN, 2011, p.121) e com fechamento em 

¹/4 de volta tem o numero de ciclos de 

abertura reduzidos e, portanto, tem maior 

durabilidade.  

Fontes de informação: 

www.deca.com.br 
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