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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE 
 
 
REFORMA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTIN), UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO 

(UTI), AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E IMPLANTAÇÃO DE FARMÁCIA SATÉLITE NA MATERNIDADE DONA 
EVANGELINA ROSA 

TERESINA-PI 
 

A presente proposta contempla a reforma para ampliação do número de leitos da Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN) e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto; reforma para adequação de Agência Transfusional; e 
reforma para implantação de Farmácia Satélite na Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina-PI e foi 
elaborada em conformidade com a cartilha do Ministério da Saúde, Rede Cegonha, Orientações para Elaboração 
de Projetos de Ampliação e Reforma (julho/2013) e RDC 50/2002. 

Nesta proposta foram adotados os programas de necessidades e as atribuições assistenciais dos ambientes 
propostos pelas normas acima citadas para 30 leitos de UTIN; 10 leitos de UTI Adulto; reforma da Agência 
Transfusional (Banco de Sangue) e implantação de Farmácia Satélite. 
 
Conceito de UTIN: 

UTINs são serviços hospitalares voltados para o atendimento de recém-nascido grave ou com risco de morte, 
assim considerados: 

I - recém-nascidos de qualquer idade gestacional que necessitem de ventilação mecânica ou em fase aguda 
de insuficiência respiratória com FiO2 maior que 30% (trinta por cento); 

II - recém-nascidos menores de 30 semanas de idade gestacional ou com peso de nascimento menor de 1.000 
gramas; 

III - recém-nascidos que necessitem de cirurgias de grande porte ou pós-operatório imediato de cirurgias de 
pequeno e médio porte; 

IV - recém-nascidos que necessitem de nutrição parenteral; e 
V - recém-nascidos críticos que necessitem de cuidados especializados, tais como: uso de cateter venoso 

central, drogas vasoativas, prostaglandina, uso de antibióticos para tratamento de infecção grave, uso de 
ventilação mecânica ou FiO2 maior que 30% (trinta por cento), transfusão de hemoderivados. 
 
Características Atuais da Área de Intervenção e Propostas: 

A intervenção delimita-se em área onde atualmente funcionam as atividades da UCINCo, da UCINCa (17 leitos, 
cada), da UTI Adulto (08 leitos), Agência Transfusional (Banco de Sangue) e de Quarto de Plantão, levando-se em 
consideração as necessidades de ampliação do número de leitos da UTIN e da UTI Adulto e de adequação de ambas 
as áreas às normas e exigências da RDC 50/2012 e do programa Rede Cegonha. Ver projeto (planta de área de 
intervenção). 

 
UCINCo (17 leitos): 
Área coletiva de tratamento e posto de enfermagem: 80,20m2 
Sala de serviço: 8,13m2 
Guarda de material: 6,40m2 
Expurgo: 6,40m2 
Higienização e paramentação: 8,92m2 
Copa (funcionários): 2,87m2 
Banheiro e vestiário de funcionários: 4,32m2 (um para ambos os sexos) 
Depósito: 7,51m2 (externo à unidade) 
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Estar de acompanhantes: 8,63m2 
 
Proposta de Intervenção: A UCINCo passará a funcionar na área onde atualmente funciona a UTIN. A adequação 
da área da atual UTIN para UCINCo será objeto de projeto específico a ser elaborado separadamente. 
 
UCINCa (17 leitos) e Enfermarias: 
Alojamentos conjuntos (com wcs): 230,82m2 
Sala de prescrição: 13,98m2 
Posto de enfermagem: 11,84m2 
Repouso (com wc): 11,51m2 (um para ambos os sexos) 
Copa (funcionários): 4,00m2 
Procedimentos: 14,23m2 
Estar/copa de pacientes e acompanhantes (total): 23,60m2 
 
Proposta de Intervenção: Esta atividade será relocada para área definida pela Administração do EAS com projeto 
específico e independente deste. 
 
UTI Adulto (08 leitos): 
Posto de enfermagem e Área de tratamento coletivo: 104,38m2 
Quartos de plantão (com wc), copa e depósito (externos à unidade): 62,78m2 
 
Proposta de Intervenção: Ampliação do número de leitos e adequação às normas e exigências vigentes. 
 
Outras áreas: 
Higienização e paramentação BLH: 2,96m2 
Sala de coleta BLH: 7,79m2 
Quarto de acompanhantes da UTIN (com wc): 42,10m2 
Repouso (com wc): 43,12m2 
Banco de sangue: 43,08m2 
 
Proposta de Intervenção: estas áreas serão desativadas e/ou reformadas para dar espaço às atividades 
contempladas neste projeto. As acompanhantes da UTIN serão acolhidas pela Casa da Gestante, Bebê e Puérpera 
de Teresina (já em funcionamento em imóvel fora da MDER). A coleta de leite humano acontecerá em área 
específica já existente e em funcionamento no BLH da própria MDER, uma vez que as doadoras não se encontram 
impossibilitadas de se deslocarem. O Banco de Sague será relocado e contará com ambientes apropriados às 
funções que exerce (Agência Transfusional, dando suporte às UTIs e Centro Cirúrgico). Parte significativa dos 
funcionários usuários do Repouso será atendida pelos quartos de plantão propostos neste projeto para cada 
unidade funcional; uma vez diminuída sua demanda, a redução da área correspondente possibilitará a implantação 
de Farmácia Satélite sem acarretar prejuízos aos usuários. 
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Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER Fevereiro 2017 Local: Teresina-PI 
Responsável Técnico:     CAU:  

Item 
Ambiente/ 
Área (m²) 

Atividade 
Desenvolvida 
no Ambiente 
(RDC 50/2002) 

Instalações 
Obrigatórias 

Piso Paredes Teto Luminárias 

Esquadrias 
(Ver quadro de esquadrias em prancha) 

Observações 
Porta 

Janela, 
Basculante ou 

Outros 
 

 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 

1.0 

Hall (acesso 
aos sanitários 
de barreira) 
A=2,94m2 

- - 

• Laje de piso e 
Porcelanato 
Natural 
Retificado, cor a 
definir, rejuntado 
com massa epóxi, 
espessura 
máxima de 2mm, 
com rodapé de 
porcelanato de 
8cm embutido no 
reboco. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico 
(h=0,85m). 

- 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada. 

2.0 

Banheiros e 
Vestiários de 

Funcionários da 
UTIN 

A= 12,67 m2 e 
A= 13,24 m2 

8.6.3 • HF, HQ, ADE 

• Laje de piso e 
Porcelanato 
Natural 
Retificado, cor a 
definir, rejuntado 
com massa epóxi, 
espessura 
máxima de 2mm. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante: 
pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico 
(h=0,85m); 

• Porta em chapa 
frisada de 
alumínio 
anodizado natural 
(nos boxes) 

- 

• Soleira elevada 
(h=2cm, no máximo) 
em granito cinza 
andorinha, inclusive 
na área dos boxes de 
chuveiro; 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada; 

• Divisórias em granito 
cinza andorinha; 

• Louças sanitárias 
brancas; 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
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Item 
Ambiente/ 
Área (m²) 

Atividade 
Desenvolvida 
no Ambiente 
(RDC 50/2002) 

Instalações 
Obrigatórias 

Piso Paredes Teto Luminárias 

Esquadrias 
(Ver quadro de esquadrias em prancha) 

Observações 
Porta 

Janela, 
Basculante ou 

Outros 
 

 

resistência, cor 
a definir. 

branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• No Banheiro e 
Vestiário Masculino: 
sistema de exaustão 
mecânica acionado 
pelo interruptor de 
iluminação. 

3.0 
Circulação 

(UTIN) 
A= 9.61 m2 

- - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
epóxi, cor a 
definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 
acrílica, 
branco neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

- - 

• Porta álcool gel em 
plástico ABS, branco, 
com reservatório. 

4.0 

Quartos de 
Plantão 

A= 8,54 m2 e 
A= 8,54 m2 

8.6.3 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 
acrílica, 
branco neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico 
(h=0,85m). 

• Janelas em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente. 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada 
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Área (m²) 
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Instalações 
Obrigatórias 

Piso Paredes Teto Luminárias 

Esquadrias 
(Ver quadro de esquadrias em prancha) 

Observações 
Porta 

Janela, 
Basculante ou 

Outros 
 

 

5.0 

Banheiros (dos 
quartos de 

plantão) 
A= 3,25 m2 e 
A= 3,25 m2 

8.6.3 • HF, HQ, ADE 

• Laje de piso e 
Porcelanato 
Natural 
Retificado, cor a 
definir, rejuntado 
com massa epóxi, 
espessura 
máxima de 2mm. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante: 
pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 
acrílica, 
branco neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Janelas em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente. 

• Soleira elevada 
(h=2cm, no máximo) 
em granito cinza 
andorinha, inclusive 
na área dos boxes de 
chuveiro; 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada; 

• Louças sanitárias 
brancas; 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco. 

6.0 
Copa 

A=4,10m2 
5.1.16 • HF 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante: 
pintura em tinta 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 
acrílica, 
branco neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Guichê em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente. 

• Maçaneta cromada 
embutida; 

• Bancada em granito 
cinza andorinha; 

• Bancada com cuba e 
espelho em aço inox; 

• Torneira cromada; 
• Porta sabão líquido 

em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 
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Ambiente/ 
Área (m²) 

Atividade 
Desenvolvida 
no Ambiente 
(RDC 50/2002) 

Instalações 
Obrigatórias 

Piso Paredes Teto Luminárias 

Esquadrias 
(Ver quadro de esquadrias em prancha) 

Observações 
Porta 

Janela, 
Basculante ou 

Outros 
 

 

hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco. 

7.0 
DML 

A=2,56m2 
8.7 • HF 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir.  

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante: 
pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 
acrílica, 
branco neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

- 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada; 

• Tanque em aço inox; 
• Torneiras e metais 

cromados; 
• Porta sabão líquido 

em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• Sistema de exaustão 
mecânica acionado 
pelo interruptor de 
iluminação. 

8.0 

Postos de 
Enfermagem, 
Prescrição e 

Serviços 

3.2.4, 3.25 • HF, EE 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 

- 

• Visores em alumínio 
anodizado natural e 
vidro laminado ou 

• Bancadas em granito 
cinza andorinha; 

• Bancada com cuba e 
espelho em aço inox; 



Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações  
Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER Fevereiro 2017 Local: Teresina-PI 
Responsável Técnico:     CAU:  

Item 
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Área (m²) 

Atividade 
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Obrigatórias 

Piso Paredes Teto Luminárias 

Esquadrias 
(Ver quadro de esquadrias em prancha) 

Observações 
Porta 

Janela, 
Basculante ou 

Outros 
 

 

A=10,42m2 rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante: 
pintura em tinta 
epóxi, 
acabamento 
acetinado, cor a 
definir. 

tinta 
hospitalar 
acrílica, 
branco neve. 

com proteção 
em 
policarbonato. 

temperado 
transparente; 

• Janela em alumínio 
anodizado natural e 
vidro laminado ou 
temperado 
transparente. 

• Cuba em louça 
branca; 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• Porta álcool gel em 
plástico ABS, branco, 
com reservatório; 

• No posto mais 
próximo ao acesso de 
pacientes: Ponto de 
comunicação (com 
sala administrativa, 
sala de entrevistas, 
Ag. Transfusional, 
farmácia satélite e 
circulação externa) 
por interfone e 
controle de abertura 
da porta de acesso de 
pacientes. 

9.0 

Depósito de 
Materiais e 

Equipamentos 
(DME) 

A=7,22m2 

8.2.2; 3.3.4; 3.4.7 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

- 

• Porta de madeira com 
proteção vinílica para 
cadeira de rodas e 
carros de transporte 
(h=85cm); 
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Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

acrílica, 
branco neve. 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com a 
terminação 
arredondada. 

10.0 
Farmácia 

A= 4,14 m2 
5.2.4 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 
acrílica, 
branco neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Guichê em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente 

• Porta de madeira com 
proteção vinílica para 
cadeira de rodas e 
carros de transporte 
(h=85cm); 

• Bancada do guichê em 
aço inox; 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com a 
terminação 
arredondada. 

11.0 
Utilidades/Expu

rgo 
A= 6,21 m2 

5.3.1; 5.3.2; 8.7; 
8.1.1 

• HF, ADE 

• Laje de piso e 
Porcelanato 
Natural 
Retificado, cor a 
definir, rejuntado 
com massa epóxi, 
espessura 
máxima de 2mm. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante: 
pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 
acrílica, 
branco neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

- 

• Soleira elevada 
(h=2cm, no máximo) 
em granito cinza 
andorinha; 

• Bancada com cuba 
(profundidade=40cm) 
e pia de expurgo em 
aço inox embutidas; 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Ducha higiênica de 
parede com gatilho 
em plástico ABS e 
mangueira plástica 
branca resistentes ao 
uso diário e de fácil 
higienização; 
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cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco. 

12.0 
Higienização RN 

A= 8,06 m2 
8.6.1 • HF; HQ; ADE 

• Laje de piso e 
Porcelanato 
Natural 
Retificado, cor a 
definir, rejuntado 
com massa epóxi, 
espessura 
máxima de 2mm. 

• Pintura em tinta 
epóxi, cor a 
definir. Na 
parede da 
bancada de 
higienização: 
Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m (acima 
disto, tinta 
epóxi). 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 
acrílica, 
branco neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

- 

• Visor em alumínio 
anodizado natural e 
vidro laminado ou 
temperado 
transparente. 

• Bancada com 
banheiras de 
higienização de recém 
nascido e pia de 
expurgo em aço inox 
embutidas; 

• Duchas higiênicas de 
parede com gatilho 
em plástico ABS e 
mangueira plástica 
branca resistentes ao 
uso diário e de fácil 
higienização; 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório 

13.0 
Área Coletiva 

de Tratamento 
A= 297,86 m2 

3.2.2; 3.2.6 

HF (01 p/ cada 
04 leitos); 

FO (02/leito); 
FAM (02/leito); 
FVC (01/leito); 

AC*; EE; ED 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 

• Pintura em tinta 
epóxi, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco, 
protetor vinílico 
(h=0,85m) e visor 
em vidro laminado 

• Janelas em alumínio 
e vidro 
transparente. 

• Porta de madeira com 
proteção vinílica para 
cadeira de rodas e 
carros de transporte 
(h=85cm); 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com a 
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equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

resistência, cor 
a definir. 

acrílica, 
branco neve. 

ou temperado 
transparente. 

terminação 
arredondada; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• Na área externa da 
porta de acesso de 
pacientes: ponto de 
comunicação por 
interfone com posto 
de enfermagem da 
UTIN; 

• Tomadas para 
aparelho 
transportável de raios 
X (distantes no máx. 
15m de cada leito); 

• * Instalação de 
sistema de 
condicionamento de 
ar que garanta 
controle de 
temperatura, nível de 
pressão e filtragem 
de ar do ambiente 
conforme NBR 7256 e 
item 7.5 da RDC 
50/2002. 

14.0 
Sala 

Administrativa 
A=6,23m2 

3.2.7 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 

• Visor em alumínio e 
vidro transparente. 

• Ponto de comunicação 
(com posto de 
enfermagem da UTIN) 
por interfone. 
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(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

látex branco 
neve. 

em 
policarbonato. 

com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

Agência Transfusional (Banco de Sangue) 

15.0 
Recepção/Admi

nistração 
A=8,11m2 

7.1 • ADE 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

- 

• Ponto de comunicação 
(com postos de 
enfermagem da UTIN e 
da UTI Adulto) por 
interfone; 

• Porta álcool gel em 
plástico ABS, branco, 
com reservatório. 

16.0 
Sala de Coleta 

A=7,26m2 
4.9.15 • HF 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

- 

• Guichê em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente 

• Bancada do guichê em 
aço inox. 

17.0 
Plantão 

A=5,05m2 
8.6.3 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

- 
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Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

látex branco 
neve. 

em 
policarbonato. 

18.0 

Banheiro do 
quarto de 
plantão e 

WC/Vestiário 
de Funcionários 
Áreas diversas. 

A=2,58m2 

8.6.3 • HF, HQ, ADE 

• Laje de piso e 
Porcelanato 
Natural 
Retificado, cor a 
definir, rejuntado 
com massa epóxi, 
espessura 
máxima de 2mm. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante: 
pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Janelas em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente. 

• Soleira elevada 
(h=2cm, no máximo) 
em granito cinza 
andorinha, inclusive 
na área dos boxes de 
chuveiro; 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada; 

• Louças sanitárias 
brancas; 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• No WC do quarto de 
plantão: sistema de 
exaustão mecânica 
acionado pelo 
interruptor de 
iluminação; 

• No WC/Vest. de 
Funcionários: divisória 
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em granito cinza 
andorinha. 

19.0 
Hall 

A=1,20m2 
-  

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

- - 

 

20.0 
DML 

A=2,15m2 
8.7 • HF 

• Laje de piso e 
Porcelanato 
Natural 
Retificado, cor a 
definir, rejuntado 
com massa epóxi, 
espessura 
máxima de 2mm. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante: 
pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Janela em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente. 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada; 

• Soleira elevada 
(h=2cm, no máximo) 
em granito cinza 
andorinha; 

• Tanque em aço inox; 
• Torneiras e metais 

cromados; 
• Porta sabão líquido 

em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• Sistema de exaustão 
mecânica acionado 
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pelo interruptor de 
iluminação. 

21.0 

Distribuição, 
Compatibilidade 
e Estocagem de 
Hemocomponen

tes 
A=24,32m2 

4.9.8; 4.9.9; 4.9.11; 
4.9.13; 4.9.14 

• HF; CD; ED; 
FG; EE; E; AC*; 
ADE 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante: 
pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Janelas em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente; 

• Guichê em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente. 

• Bancadas com cuba e 
espelho em aço inox; 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• * Instalação de 
sistema de 
condicionamento de 
ar que garanta 
controle de 
temperatura, nível de 
pressão e filtragem 
de ar do ambiente. 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto 

22.0 

Hall (acesso 
aos sanitários 
de barreira) 
A=3,48m2 

- - 

• Laje de piso e 
Porcelanato 
Natural 
Retificado, cor a 
definir, rejuntado 
com massa epóxi, 
espessura 
máxima de 2mm, 
com rodapé de 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico 
(h=0,85m). 

- 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada. 
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porcelanato de 
8cm embutido no 
reboco. 

23.0 

Banheiros e 
Vestiários de 

Funcionários e 
de Pacientes 
(inclusive do 

isolamento) da 
UTI Adulto 

Áreas diversas. 
Ver projeto. 

8.6.1; 8.6.3 • HF, HQ, ADE 

• Laje de piso e 
Porcelanato 
Natural 
Retificado, cor a 
definir, rejuntado 
com massa epóxi, 
espessura 
máxima de 2mm. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante 
Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico 
(h=0,85m); 

• Porta em chapa 
frisada de 
alumínio 
anodizado natural 
(nos boxes) 

- 

• Soleira elevada 
(h=2cm, no máximo) 
em granito cinza 
andorinha, inclusive 
na área dos boxes de 
chuveiro; 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada; 

• Divisórias em granito 
cinza andorinha; 

• Louças sanitárias 
brancas; 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• No Banheiro e 
Vestiário Masculino: 
sistema de exaustão 
mecânica acionado 
pelo interruptor de 
iluminação; 
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• Nos banheiros de 
pacientes: puxadores 
horizontais, barras de 
apoio e bancos 
articulados nas 
portas, lavatórios, 
sanitários e chuveiros 
conforme orientações 
da NBR 9050/2015. 

24.0 
Circulação (UTI 

Adulto) 
A=16,38m2 

- - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

- - 

• Porta álcool gel em 
plástico ABS, branco, 
com reservatório. 

25.0 

Quartos de 
Plantão 

A=5,79m2 e   
A= 8,87 m2 

 

8.6.3 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico 
(h=0,85m). 

• Janelas em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente. 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada. 

26.0 
Copa 

A=4,55m2 
5.1.16; 5.1.17 • HF 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 

• Forro de 
gesso 
acartonado 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 

• Guichê em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente. 

• Maçaneta cromada 
embutida; 
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cor clara, a 
definir. 

10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante 
Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Bancada em granito 
cinza andorinha; 

• Bancada com cuba e 
espelho em aço inox; 

• Torneira cromada; 
• Porta sabão líquido 

em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco. 

27.0 
DML 

A=2,90m2 
8.7 • HF 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir.  

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante 
Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

- 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada; 

• Tanque em aço inox; 
• Torneiras e metais 

cromados; 
• Porta sabão líquido 

em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• Sistema de exaustão 
mecânica acionado 
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acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

pelo interruptor de 
iluminação. 

28.0 
Farmácia 
A=4,35m2 

5.2.4 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta 
hospitalar 
acrílica, 
branco neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Guichê em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente 

• Porta de madeira com 
proteção vinílica para 
cadeira de rodas e 
carros de transporte 
(h=85cm); 

• Bancada do guichê em 
aço inox; 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com a 
terminação 
arredondada. 

29.0 

Depósito de 
Materiais e 

Equipamentos 
(DME) 

A=8,37m2 

8.2.2; 3.3.4 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

- 

• Porta de madeira com 
proteção vinílica para 
cadeira de rodas e 
carros de transporte 
(h=85cm); 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com a 
terminação 
arredondada. 

30.0 

Posto de 
Enfermagem e 

Prescrição 
A=7,84m2 

3.3.2;3.3.3; 3.3.5 • HF, EE 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 

- 

• Visor em alumínio 
anodizado natural e 
vidro laminado ou 
temperado 
transparente; 

• Bancada em granito 
cinza andorinha; 

• Bancada com cuba e 
espelho em aço inox; 

• Cuba em louça 
branca; 
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com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=,10m. No 
restante 
Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

látex branco 
neve. 

em 
policarbonato. 

• Janela em alumínio 
anodizado natural e 
vidro laminado ou 
temperado 
transparente. 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• Porta álcool gel em 
plástico ABS, branco, 
com reservatório; 

• Ponto de comunicação 
(com circulação 
externa) por interfone 
e controle de 
abertura da porta de 
acesso de pacientes. 

31.0 
Utilidades 
A=4,26m2 

5.3.1; 5.3.2; 8.7; 
8.1.1 

• HF, ADE 

• Laje de piso e 
Porcelanato 
Natural 
Retificado, cor a 
definir, rejuntado 
com massa epóxi, 
espessura 
máxima de 2mm. 

• Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 
com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m. No 
restante 
Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada(s) PL. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Janela em alumínio 
anodizado natural e 
vidro transparente. 

• Soleira elevada 
(h=2cm, no máximo) 
em granito cinza 
andorinha; 

• Bancada com cuba 
(profundidade=40cm) 
e pia de expurgo em 
aço inox embutidas; 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Ducha higiênica de 
parede com gatilho 
em plástico ABS e 
mangueira plástica 
branca resistentes ao 
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acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

uso diário e de fácil 
higienização; 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco. 

32.0 
Quarto de 
Isolamento 
A=11,60m2 

3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 
à 3.3.7 

HF (01); 
FO (02); 

FAM (02); 
FVC (01); 

AC*; EE; ED; E 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco, 
protetor vinílico 
(h=0,85m) e visor 
em vidro laminado 
ou temperado 
transparente. 

• Visor em alumínio 
anodizado natural e 
vidro laminado ou 
temperado 
transparente. 

• Porta de madeira com 
proteção vinílica para 
cadeira de rodas e 
carros de transporte 
(h=85cm); 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com a 
terminação 
arredondada; 

• Porta álcool gel em 
plástico ABS, branco, 
com reservatório (01 
para cada quarto); 

• Instalação de sistema 
de condicionamento 
de ar que garanta 
controle de 
temperatura e 
pressão do ambiente; 

• * Instalação de 
sistema de 
condicionamento de 
ar que garanta 
controle de 
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temperatura, nível de 
pressão e filtragem 
de ar do ambiente 
conforme NBR 7256 e 
item 7.5 da RDC 
50/2002. 

33.0 
Área Coletiva 

de Tratamento 
A=89,91m2 

3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 
à 3.3.7 

HF (01 p/ cada 
05 leitos); 

FO (02/leito); 
FAM (02/leito); 
FVC (01/leito); 

AC*; EE; ED 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco, 
protetor vinílico 
(h=0,85m) e visor 
em vidro laminado 
ou temperado 
transparente. 

• Janelas em alumínio 
e vidro 
transparente. 

• Porta de madeira com 
proteção vinílica para 
cadeira de rodas e 
carros de transporte 
(h=85cm); 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com a 
terminação 
arredondada; 

• Na área externa da 
porta de acesso de 
pacientes: ponto de 
comunicação por 
interfone com posto 
de enfermagem da 
UTI; 

• Tomada para aparelho 
transportável de raios 
X (distante no máx. 
15m de cada leito); 

• * Instalação de 
sistema de 
condicionamento de 
ar que garanta 
controle de 
temperatura, nível de 
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pressão e filtragem 
de ar do ambiente 
conforme NBR 7256 e 
item 7.5 da RDC 
50/2002. 

Áreas Comuns, Farmácia Satélite e Quarto de Plantão 

34.0 
Circulações 

Áreas diversas. 
Ver projeto. 

- - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

  • Bate maca em 
madeira e tinta 
esmalte sintético na 
cor branca. 

35.0 
Sala de 

Atividades 
A=9,07m2 

1.3; 6.1; 7.2.2 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Visor em alumínio e 
vidro transparente. 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada. 

36.0 
Sala de 

Entrevistas 
A=6,68m2 

3.3.8 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

- 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada. 
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Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

látex branco 
neve. 

em 
policarbonato. 

37.0 

Estar de 
Acompanhantes 

e Visitantes 
A=14,26m2 

8.6.4 - 

• Placa cimentícia e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

- 

• Janelas em alumínio 
e vidro 
transparente; 

• Visor em alumínio e 
vidro transparente. 

 

38.0 
Farmácia 
Satélite 

A=17,33m2 
5.2.4 • HF 

• Piso existente e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. Na 
parede da 
bancada de 
higienização: 
Cerâmica PEI 4, 
classe A, na cor 
branca, 
10x10cm, 
rejuntada com 
massa epóxi 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Janelas em alumínio 
e vidro 
transparente; 

• Guichê em alumínio 
e vidro 
transparente. 

• Bancada com cuba e 
espelho em aço inox; 

• Cuba em louça 
branca; 

• Torneiras e metais 
cromados; 

• Porta sabão líquido 
em plástico ABS, 
branco, com 
reservatório; 

• Porta papel toalha em 
plástico ABS branco; 

• Porta álcool gel em 
plástico ABS, branco, 
com reservatório; 

• Ponto de comunicação 
(com CAF, Postos de 
Enfermagem das UTIs, 
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com espessura 
máxima de 
2mm, até 
h=2,10m (acima 
disto, hospitalar 
acrílica). 

UCINCo e Centro 
Cirúrgico) por 
interfone. 

39.0 
Quarto de 
Plantão 

A=15,84m2 
8.6.3 - 

• Piso existente e 
piso vinílico de 
cor clara, a 
definir. Rodapé 
para piso vinílico 
(em PVC, 
Tecnoperfil ou 
equivalente), 
branco, 88,8mm 
de altura. 

• Pintura em tinta 
hospitalar 
acrílica, 
acabamento 
acetinado, sem 
odor (sem 
cheiro) e boa 
resistência, cor 
a definir. 

• Forro de 
gesso 
acartonado 
pintado com 
tinta PVA 
látex branco 
neve. 

• Luminária de 
embutir para 
lâmpada 
fluorescente 
com proteção 
em 
policarbonato. 

• Porta de madeira 
com acabamento 
em esmalte 
sintético branco e 
com protetor 
vinílico (h=0,85m) 

• Janela em alumínio 
e vidro 
transparente. 

• Maçaneta cromada de 
alavanca com 
terminação 
arredondada. 

 



Memorial Descritivo de Acabamentos e Especificações  
Obra: REFORMA DA UCINCo, UTI ADULTO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E FARMÁCIA SATÉLITE DA MDER Fevereiro 2017 Local: Teresina-PI 
Responsável Técnico:     CAU:  

Item 
Ambiente/ 
Área (m²) 

Atividade 
Desenvolvida 
no Ambiente 
(RDC 50/2002) 

Instalações 
Obrigatórias 

Piso Paredes Teto Luminárias 

Esquadrias 
(Ver quadro de esquadrias em prancha) 

Observações 
Porta 

Janela, 
Basculante ou 

Outros 
 

 

 
 
(VER PARTE II, ITEM 3 E PARTE III, ITEM 7 – INSTALAÇÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS, DA RDC 50/2002) 



 

 

OBSERVAÇÕES: 
1. As soluções apresentadas pelo projeto de arquitetura não dispensam a elaboração dos projetos complementares a serem desenvolvidos por profissionais das áreas específicas (estrutura e 

instalações); 

2. As quantificações, dimensionamentos e especificações dos elementos estruturais e de instalações serão definidas nos projetos acima citados; 

3. Os projetos complementares devem ser compatíveis com as soluções arquitetônicas apresentadas ou procurar o responsável técnico (arquiteto) para eventuais alterações; 

4. Para definição de elementos e/ou acabamentos de piso, paredes e teto descritos como a definir, consultar o responsável técnico quando da execução da obra ou serviço. 

 
 

   
 

IMAGEM 01 
PIA DE EXPURGO 

(IMAGEM ILUSTRATIVA) 
IMAGEM 02 

RÉGUA HOSPITALAR PARA GASES 
MEDICINAIS E PONTOS ELÉTRICOS 

(IMAGEM ILUSTRATIVA) 
IMAGEM 03 

RODAPÉ EM PVC PARA PISO 
VINÍLICO 

(IMAGEM ILUSTRATIVA) 

 



 

 

 

IMAGENS 04 E 05 
BANHEIRA HIGIENIZAÇÃO RN 

(IMAGEM ILUSTRATIVA, DIMENSÕES EM CM) 


