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01 – INTRODUÇÃO 

 
Este Memorial contém características de produtos e materiais, layout e as 

atividades que serão desenvolvidas em cada ambiente distribuídos por setores. 

De acordo com a Portaria GM/MS2.048/2004, o “HPP” é definida como 

unidades de Hospital de Pequeno Porte. A proposta de construção para essa 

unidade de HPP é para que o funcionamento seja de 24 horas do dia, com 

Assistência de urgência de primeiros socorros- ambulatorial- e cirúrgica, 

modalidade de atuação realizada por um ou mais integrantes da equipe de 

saúde a pacientes em regime de internação. A unidade está habilitada a 

prestar assistência correspondente ao primeiro nível de assistência de média 

complexidade. Será uma construção de pavimento térreo, distribuída de forma 

setorizada. 

 
Legendas Instalações e Acessórios:  

 
HF = Água Fria 

HQ = Água Quente 

FV = Vapor 

FG = Gás Combustível 

FO = Oxigênio 

FN = Óxido Nitroso 

FVC = Vácuo Clínico 

FVL = Vácuo de Limpeza 

FAM = Ar Comprimido Medicinal 

FAI = Ar Comprimido Industrial 

AC = Ar Condicionado 

CD = Coleta e Afastamento de Efluentes Diferenciados 

EE = Elétrica de Emergência 

ED = Elétrica Diferenciada 

E = Exaustão 

ADE = A Depender dos Equipamentos Utilizados 

PT = Porta Toalha de Papel 

SL = Saboneteira Líquida 

LX = Lixeira em Inox com Acionamento por Pedal 

BAP = Barra em Inox de Apoio para Portador de Necessidades Especiais 
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SETORIZAÇÃO:  

SETOR 01 

 
O setor 01 é composto pelos seguintes ambientes:  
 

Ambientes Área 

Área de acesso para pacientes de ambulância 45,58 m² 

Sala de espera / Acolhimento (30 pessoas) 45,53 m² 

Recepção 5,36m² 

Triagem 7,15m² 

Farmácia 6,68m² 

Sala de observação 16,76m² 

Sanitário 5,13M² 

Instalações sanitárias masculinas (PNE) 7,19m² 

Instalações sanitárias femininas (PNE) 7,19m² 

Consultório Odontológico 12,47 m² 

Administração 7,11 m² 

Secretaria 10,61 m² 

Arquivo 4,64m² 

D.M.L. 2,64 m² 

Macas/Cadeiras 6,35 m² 

 
Descrição de atividades, mobiliário e materiais de acabamento por ambiente:  
 

Área de acesso para pacientes de ambulância 

 

Mobiliário e equipamentos:  Macas e Cadeiras de rodas 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  korodur 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica h=? 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  

  
Sala de espera: local para espera dos pacientes enquanto aguardam a 
triagem pela classificação de risco e/ou agendamento de consultas e/ou 
exames pela recepção. Recepção-1– guichês individualizados para realização 
de agendamentos. 

 

Mobiliário e equipamentos:  : longarinas e bebedouros 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 
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Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF. 
 
Recepção: agendamento de consultas e/ou exames 

 

Mobiliário e equipamentos:  guichês individualizados 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF. 
 
Triagem: encaminhamento do paciente 

 

Mobiliário e equipamentos:  mesas de atendimento com cadeiras, armários 
para guarda de fichas (de pacientes e 
históricos médicos), longarinas e lavatório com 
torneira de água fria ¼ de volta. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/HF/PT/SL/LX 
 
Farmácia: área para controle de chegadas, armazenamento, fracionamento e 
distribuição de medicamentos. 

 

Mobiliário e equipamentos:   estantes, mesa com cadeira, computador. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 
Sala de observação: local para observação do paciente por um período de 
24hs 

 

Mobiliário e equipamentos:  cama hospitalar fawler com colchão, poltronas 
para acompanhantes, mesas de cabeceira, 
escadas de 2 degraus, suportes de choro de 
chão, baldes a pedal, biombos, carros de 
emergência, suportes de Hamper, bancadas de 
inox com lavatório de torneira de água fria ¼ de 
volta, lavatórios com torneira de água fria ¼ de 
volta. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 
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Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/FO/FAM/ED/HF/PT/SL/LX. 
 
Sanitário 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário,chuveiro, lavatório 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 
Instalações sanitárias masculinas (PNE) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário,chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 
Instalações sanitárias femininas (PNE) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário,chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 
Consultório Odontológico: local para as consultas odontológicas 
individualizadas e realização de procedimentos odontológicos. 

 

Mobiliário e equipamentos:  mesa de atendimento com cadeiras, cadeira 
odontológica, balde a pedal, refletor parabólico 
de luz fria, suporte de hamper, mesa auxiliar 
para instrumental, negatoscópio, computador, 
lavatório com torneira de água fria ¼ de volta. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/FAM/FVC/ADE/AC/HF/PT/SL/LX. 
Administração: realiza os serviços administrativos do estabelecimento; 
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assessora a direção no planejamento das atividades e da política de 
investimentos em recursos físicos, técnicos e tecnológicos; administra compra 
de materiais e equipamentos; executa administração orçamentária, contábil e 
faturamento; presta informações administrativas aos usuários e funcionários. 

 

Mobiliário e equipamentos:  Mesas de trabalho com cadeiras, armários, 
computadores. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  AC/EE. 
 
Secretaria: setor de apoio da área administrativa do estabelecimento 

 

Mobiliário e equipamentos:  armário, mesas, cadeiras,computador 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  AC/EE. 
 
Arquivo: área pra arquivo administrativo 

 

Mobiliário e equipamentos:  arquivo, mesa, cadeiras, computadores 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  AC/EE. 
 
D.M.L.: área de serviço e guarda de material de limpeza. 

 

Mobiliário e equipamentos:  tanque com torneira de água-fria ¼ de volta, 
armário, carrinho de limpeza. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  HF 
 
Macas/Cadeiras: local de armazenamento temporário de maca e cadeiras de 
roda. 

 

Mobiliário e equipamentos:  suporte pra pendurar cadeiras 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 
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Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 

SETOR 02 

 
O setor 02 é composto pelos seguintes ambientes:  
 

Ambientes Área 

Inalação 10,50 m² 

Hidratação 12,95 m² 

Sala de Gesso 10,29 m² 

Sala de Raio "X" 16,64 m² 

W. C.  1,96 m² 

Revelação 2,25 m² 

Vestiário 1,62 m² 

Lavagem / Preparo Mat. 10,14 m² 

Fezes / Urina 9,33 m² 

Coleta 6,98 m² 

Recepção 12,09 m² 

Coleta Ginecologica 8,36 m² 

W. C. 1,72 m² 

Sanitário 3,67 m² 

Curativo/Sutura 10,05 m² 

Consultório 01 7,82 m² 

Sanitário 1,90 m² 

Consultório 02 10,05 m² 

Imunização 8,37 m² 

Sanitários Masc/Fem 2,15 m² 

W. C. 1,76 m² 

W. C. 1,52 m² 

 
Descrição de atividades, mobiliário e materiais de acabamento por ambiente:  
 

Inalação: local para aplicação de aerosol e inalação de medicamentos 

 

Mobiliário e equipamentos:   bancada de granito com lavatório em inox e 
torneira de água fria ¼ de volta, cadeiras  

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/FAM/FO/HF/PT/SL/LX. 
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Hidratação: área de apoio ao paciente desidratado 

 

Mobiliário e equipamentos:  bancada em inox com torneira de água fria 
1/4 de volta. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/FAM/FO/HF/PT/SL/LX. 
 
Sala de Gesso: área voltada para procedimentos de engessamento e 
imobilização. 

 

Mobiliário e equipamentos:  bancada de granito com lavatório em inox e 
torneira de água fria ¼ de volta, escada de 2 
degraus, mesa para exame. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  

  
Sala de Raio "X": área voltada para a realização de exames diagnósticos e 
intervenções terapêuticas, por meio da radiologia. 

 

Mobiliário e equipamentos:  aparelho de raio-diagnóstico 500mA, suporte 
de soro de chão, suporte para hamper, 
banqueta giratória, mesa de atendimento e 
cadeira, computador. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Parede baritada. 

 

Teto:  Laje com massa corrida e pintura PVA 

 

Instalações e acessórios:  

  
Curativo / Sutura: local para procedimentos de pequeno porte e troca de 
curativos. 

 

Mobiliário e equipamentos:  bancada de granito com lavatório em inox e 
torneira de água fria ¼ de volta, escada de 2 
degraus, mesa para exame. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF/FAM/PT/SL/LX. 
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Consultório 01: locais para as consultas médicas individualizadas de 
acordo com as especialidades e realização de procedimentos médicos de 
pequeno porte. 

 

Mobiliário e equipamentos:  mesa de atendimento com cadeiras, balde a 
pedal, escada de 2 degraus, mesa para 
exame, refletor parabólico de luz fria, suporte 
de hamper, mesa auxiliar para instrumental, 
balança, biombo, negatoscópio, gancho para 
roupas, computador; (WC) bancada em 
granito com cuba com torneira de água fria ¼, 
vaso sanitário, gancho para roupas. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/AC/HF/PT/SL/LX. 
 
Sanitário (1,90m²) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 
Consultório 02: locais para as consultas médicas individualizadas de 
acordo com as especialidades e realização de procedimentos médicos de 
pequeno porte. 

 

Mobiliário e equipamentos:  mesa de atendimento com cadeiras, balde a 
pedal, escada de 2 degraus, mesa para 
exame, refletor parabólico de luz fria, suporte 
de hamper, mesa auxiliar para instrumental, 
balança, biombo, negatoscópio, gancho para 
roupas, computador; (WC) bancada em 
granito com cuba com torneira de água fria ¼, 
vaso sanitário, gancho para roupas. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/AC/HF/PT/SL/LX. 
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Imunização: Sala de aplicações de vacinas 

 

Mobiliário e equipamentos:  Bancada em granito, mesa, cadeiras 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/AC/HF/PT/SL/LX. 
 
Sanitários Masc./Fem. 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 
W.C. (1,76m²) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 
W.C. (1,52m²) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 
W.C. (1,96m²) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
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Revelação: área da saa de Raio X destinada a revelar filme 

 

Mobiliário e equipamentos:   negatoscópio de parede, mesa de apoio, 
cadeira, armário. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Laje com massa corrida e pintura PVA 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF. 
 
Vestiário: Recebe o paciente para troca de roupa e preparo para 
observação ou exames. 

 

Mobiliário e equipamentos:  

 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF. 
 
Lavagem/Preparo Mat.: área para recebimento de materiais para lavagem e 
descontaminação que seguirão para a esterilização. 

 

Mobiliário e equipamentos:   tanque em inox com torneira de água fria ¼ 
de volta, pia de expurgo, armário, suporte de 
hamper, guichês com bancada em granito. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF/CD. 
 
Recepção: agendamento de consultas e/ou exames 

 

Mobiliário e equipamentos:  guichês individualizados 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF. 
 
Sanitário (3,67m²) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 
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Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 
Fezes/Urina: área de coleta no laboratório 

 

Mobiliário e equipamentos:   bancada de granito com lavatório em inox e 
torneira de água fria ¼ de volta e poltronas. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/HF/PT/SL/LX. 
 
Coleta: local de coleta de sangue para exames com urgência 

 

Mobiliário e equipamentos:   bancada de granito com lavatório em inox e 
torneira de água fria ¼ de volta e poltronas. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/HF/PT/SL/LX. 
 
Coleta Ginecológica: área do laboratório destinada a coleta 

 

Mobiliário e equipamentos:   bancada de granito com lavatório em inox e 
torneira de água fria ¼ de volta e poltronas. 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/HF/PT/SL/LX. 
 
W.C. (1,72m²) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 
 
 

SETOR 03 
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O setor 03 é composto pelos seguintes ambientes:  
 

Ambientes Área 

Berçário 25,00 m² 

(02) Sala de Recuperação 19,68 m² 

(02) Sanitário 3,61 m² 

Vestiário 7,16 m² 

Parto Normal 25,00 m² 

Rouparia 4,50 m² 

Posto de Serviço 5,18 m² 

Assistência RN 10,16 m² 

Quarto do Plantonista 9,45 m² 

Expurgo 4,36 m² 

DML 3,60 m² 

Sanitário 3,90 m² 
 

Descrição de atividades, mobiliário e materiais de acabamento por ambiente:  
 

Berçário: unidade destinada a alojar recém-nascidos 

 

Mobiliário e equipamentos:  
 

 

Materiais de acabamento:  leitos infantís 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/FO/FAM/ED/HF/PT/SL/LX. 

 

 
 

Sala de Recuperação (02): local para recuperação do paciente após 
intervenções de saúde 

 

Mobiliário e equipamentos:  
cama hospitalar fawler com colchão, poltronas 
para acompanhantes, mesas de cabeceira, 
escadas de 2 degraus, suportes de choro de 
chão, baldes a pedal, biombos, carros de 
emergência, suportes de Hamper, bancadas 
de inox com lavatório de torneira de água fria 
¼ de volta, lavatórios com torneira de água 
fria ¼ de volta. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 
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Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/FO/FAM/ED/HF/PT/SL/LX. 

 

 
 

Sanitário (02) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 

 

 
 

Vestiário: Recebe o paciente para troca de roupa e preparo para 
observação ou exames 

 

Mobiliário e equipamentos:  
cama hospitalar fawler com colchão, poltronas 
para acompanhantes, mesas de cabeceira, 
escadas de 2 degraus, com lavatório de 
torneira de água fria ¼ de volta, lavatórios 
com torneira de água fria ¼ de volta. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/ HF 

 

 
 

Parto Normal: sala destinada à ssistência à mulher durante o trabalho de 
parto 

 

Mobiliário e equipamentos:  cama hospitalar e banheiro 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/FO/FAM/ED/HF/PT/SL/LX. 

 

 
 

Rouparia: locais de armazenamento de roupas de cama e roupas dos 
pacientes do setor de observação. 

 

Mobiliário e equipamentos:   armário formicado para armazenamento de 
roupas de cama. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 
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Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE 

 

 
 

Posto de Serviço:  locais de apoio às enfermeiras responsáveis pela 
observação 

 

Mobiliário e equipamentos:   balcão de granito, banquetas giratórias, 
armários formicados para medicamentos  

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 

 

 
 

Assistência RN: área destinada à assistência do recém nascido, após a 
primeira hora de dequitação 

 

Mobiliário e equipamentos:  leitos e banheiro anexo 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/FO/FAM/ED/HF/PT/SL/LX. 

 

 
 

Quarto do Plantonista: área voltada ao descanso e plantão dos médicos 
em plantão  

 

Mobiliário e equipamentos:  
beliches, armários, criados, interfone; 
(banheiro) – vaso sanitário, chuveiro, ducha 
higiênica, lavatório com torneira de água fria. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF/PT/SL/LX. 

 

 
 

Expurgo: área para recebimento de materiais para lavagem e 
descontaminação 

 

Mobiliário e equipamentos:  
tanque em inox com torneira de água fria ¼ 
de volta, pia de expurgo, armário, suporte de 
hamper, guichês com bancada em granito. 
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Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  HF 

 

 
 

DML: área de serviço e guarda de material de limpeza 

 

Mobiliário e equipamentos:  tanque com torneira de água-fria ¼ de volta, 
armário, carrinho de limpeza. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  HF 

 

 
 

Sanitário (3,90m²) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
 

SETOR 04 

 
O setor 04 é composto pelos seguintes ambientes:  
 

Ambientes Área 

Sala de Cirurgia 47,20 m² 

(02) Enfermaria Masculina 9,90 m² 

(02) Sanitário 4,94 m² 

Sanitário 2,86 m² 

Repouso Plantonista 8,52 m² 

Posto de Serviço 7,72 m² 

Sala de Limpeza 4,28 m² 

Expurgo 8,18 m² 

Circulação 7,44 m² 

Sanitário 3,03 m² 

Vestiário 8,18 m² 

Sala Pré Operatório 7,74 m² 
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(02) Enfermaria Feminina 15,47 m² 

(02) Sanitário 3,94 m² 

Enfermaria Pedriatrica 15,47 m² 

Sanitário 3,80 m² 

 
Descrição de atividades, mobiliário e materiais de acabamento por ambiente:  
 

Sala de Cirurgia: Área para as intervenções cirúrgicas, com portas com 
visores. 

 

Mobiliário e equipamentos:  Mesa cirúrgica, mesa pra instrumental, mesas 
auxiliares, banqueta ajustável, foco cirúrgico 
de teto, foco cirúrgico auxiliar, equipamentos e 
materiais de anestesia completo oxímetro de 
pulso, aparelho de ventilação ciclado, monitor 
cardiáco, eletrocaltério com bisturi elétrico, 
carro de emergência com 
desfibrilador/crdioversor, arco cirúrgico, balde 
a chute, esfigmomanômetro, estetoscópio 
duosom, laringoscópio adulto e infantil, 
aspirador irúgico, negatoscópio, suporte de 
soro, hamper, relógio de parede. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  manta vinílica 

 

Parede:  pintura epóxi 

 

Teto:  laje com pintura epóxi 

 

Instalações e acessórios:   EE/FO/FAM/ED/HF/PT/SL/LX. 

 

 
 

Sala de Limpeza: Área de lavagem e anti-sepsía cirúrgica das mãos. 

 

Mobiliário e equipamentos:  lavabo cirúrgico, torneira acionada sem os 
comandos das mãos, dispensador de sabão 
líquido e de solução anti-séptica. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  manta vinílica 

 

Parede:  pintura epóxi 

 

Teto:  laje com pintura epóxi 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF 

 

 
 

Expurgo: área para recebimento de materiais para lavagem e 
descontaminação que seguirão para a esterilização 
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Mobiliário e equipamentos:  
 tanque em inox com torneira de água fria ¼ 
de volta, pia de expurgo, armário, suporte de 
hamper, guichês com bancada em granito. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF/CD. 

 

 
 

Sanitário (3,03m²) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário,chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 

 

 
 

Vestiário: Recebe o paciente para troca de roupa e preparo para 
observação ou exames  

 

Mobiliário e equipamentos:  
cama hospitalar fawler com colchão, poltronas 
para acompanhantes, mesas de cabeceira, 
escadas de 2 degraus, com lavatório de 
torneira de água fria ¼ de volta, lavatórios 
com torneira de água fria ¼ de volta. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/ HF 

 

 
 

Circulação (7,64m²): trânsito de pacientes, acompanhantes e funcionários 
da observação. 

 

Mobiliário e equipamentos:  não tem  

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE  
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Sala Pré Operatório: Área de indução anestésica 

 

Mobiliário e equipamentos:  macas, carro de anestesia, materiais 
completos pra anestesia. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  manta vinílica 

 

Parede:  pintura epóxi 

 

Teto:  laje com pintura epóxi 

 

Instalações e acessórios:   EE/FO/FAM/ED/HF/PT/SL/LX. 

 

 
 

Enfermaria Feminina (02): Área destinada à internação de pacientes do 
sexo feminino 

 

Mobiliário e equipamentos:  
cama hospitalar fawler com colchão, poltronas 
para acompanhantes, mesas de cabeceira, 
escadas de 2 degraus, suportes de choro de 
chão, baldes a pedal, biombos, carros de 
emergência, suportes de Hamper, bancadas 
de inox com lavatório de torneira de água fria 
¼ de volta, lavatórios com torneira de água 
fria ¼ de volta. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/FO/FAM/ED/HF/PT/SL/LX. 

 

 
 

(02) Sanitário (3,94m²)  

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 

 

 
 

 
 
 
Enfermaria Pediátrica: Área destinada à internação de crianças 
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Mobiliário e equipamentos:  
cama hospitalar fawler com colchão, poltronas 
para acompanhantes, mesas de cabeceira, 
escadas de 2 degraus, suportes de choro de 
chão, baldes a pedal, biombos, carros de 
emergência, suportes de Hamper, bancadas 
de inox com lavatório de torneira de água fria 
¼ de volta, lavatórios com torneira de água 
fria ¼ de volta. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/FO/FAM/ED/HF/PT/SL/LX. 

 

 
 

Sanitário (3,80m²) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 

 

 
 

Enfermaria Masculina (02): Área destinada a internação de pacientes do 
sexo masculino 

 

Mobiliário e equipamentos:  
cama hospitalar fawler com colchão, poltronas 
para acompanhantes, mesas de cabeceira, 
escadas de 2 degraus, suportes de choro de 
chão, baldes a pedal, biombos, carros de 
emergência, suportes de Hamper, bancadas 
de inox com lavatório de torneira de água fria 
¼ de volta, lavatórios com torneira de água 
fria ¼ de volta. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:   EE/FO/FAM/ED/HF/PT/SL/LX. 
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Sanitário (4,94m²) (02) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 

 

 
 

Sanitário (2,86m²) 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  Revestimento cerâmico 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 

 

 
 

Repouso Plantonista: área voltada ao descanso e plantão dos médicos em 
plantão  

 

Mobiliário e equipamentos:  
beliches, armários, criados, interfone; 
(banheiro) – vaso sanitário, chuveiro, ducha 
higiênica, lavatório com torneira de água fria. 

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  EE/HF/PT/SL/LX. 

 

 
 

Posto de Serviço: locais de apoio às enfermeiras responsáveis pela 
observação 

 

Mobiliário e equipamentos:   balcão de granito, banquetas giratórias, 
armários formicados para medicamentos  

 

Materiais de acabamento:  
 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 

Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 

Teto:  Forro em PVC 

 

Instalações e acessórios:  E/AC 
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SETOR 05 

 
O setor 05 é composto pelos seguintes ambientes:  
 

Ambientes Área 

Necroterio 8,88 m² 

Separação 6,20 m² 

Secador 18,46 m² 

W. C. Feminino 5,58 m² 

W. C. Masculino 5,58 m² 

Circulação 30,64 m² 

Refeitório 13,21 m² 

Cozinha 13,29 m² 

Despensa 6,08 m² 

Almoxarifado 13,58 
 

Descrição de atividades, mobiliário e materiais de acabamento por ambiente:  
 

Necrotério: unidade ou ambiente destinado à guarda e conservação do 
cadáver. 

 
Mobiliário e equipamentos:  Bancada em concreto 

 
Materiais de acabamento:  

 
 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  Revestimento cerâmico 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  EE 

 
 

 Separação: sala para recebimento, separação e lavagem da roupa suja. 

 

Mobiliário e equipamentos:  baias laváveis para separação de roupa suja 
(com ou sem sangue) com torneira de água 
fria ¼ de volta, carro de transporte de 
material, lavadora de barreira. 

 
Materiais de acabamento:  

 
 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  Revestimento cerâmico 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  HF/CD. 

 
 

 Secador: sala para recebimento da roupa lavada para centrifugação, 
secagem e passanderia (calandra). 



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

PODER EXECUTIVO 
 

25 

 

Mobiliário e equipamentos:   bancada em granito, centrífuga, secadora, 
calandra. 

 
Materiais de acabamento:  

 
 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  Revestimento cerâmico 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:   HF/ADE. 

 
 

 W.C. Feminino 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 
Materiais de acabamento:  

 
 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  Revestimento cerâmico 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  E/AC 

 
 

 W.C. Masculino 

 

Mobiliário e equipamentos:  Vaso sanitário, chuveiro, lavatório, barra de 
apoio 

 
Materiais de acabamento:  

 
 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  Revestimento cerâmico 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  E/AC 

 
 

 Circulação (30,64m²): área de trânsito de funcionários, pacientes e 
acompanhantes, além de visitantes. 

 
Mobiliário e equipamentos:  não tem 

 
Materiais de acabamento:  

 
 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  EE 

 
 

 Refeitório: Espaço para alimentação dos funcionários com mesa de refeição 
dimensionada de acordo com o número de funcionários  

 

Mobiliário e equipamentos:  mesas com cadeiras, guichês com balcões 
em granito (distribuição e lavagem), 
bebedouros, lavatório com torneira de água 
fria. 
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Materiais de acabamento:  

 
 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:   EE/HF/PT/SL/LX. 

 
 

 Cozinha: área para procedimento e controle de alimentos que serão 
destinados aos funcionários e o fornecimento da refeição ao paciente  

 

Mobiliário e equipamentos:   bancadas em inox com cubas e torneiras de 
água fria ¼ de volta, lavatório com torneira de 
água fria ¼ de volta, balança. 

 
Materiais de acabamento:  

 
 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  Revestimento cerâmico 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:   HF/PT/SL/LX. 

 
 

 Despensa: área para recebimento de armazenamento de alimentos não 
perecíveis. 

 
Mobiliário e equipamentos:  prateleiras formicadas 

 
Materiais de acabamento:  

 
 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  Revestimento cerâmico 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  EE/ PT/LX. 

 
 

 Almoxarifado: local para armazenamento de material de expediente, 
higiene e limpeza separados por estantes. 

 
Mobiliário e equipamentos:   estantes e armários. 

 
Materiais de acabamento:  

 
 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  Revestimento cerâmico 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:   EE. 
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SETOR 06 

 
O setor 06 é composto pelos seguintes ambientes:  
 

Ambientes Área 

Circulação (Setor 01) 10,04 m² 

Circulação (Setor 02) 22.58 m² 

Hall Circulação 16,25 m² 

Circulação (Setor 03) 22,12 m² 

Circulação (Setor 04) 60,35 m² 

Circulação (Setor 04)   

 
Descrição de atividades, mobiliário e materiais de acabamento por ambiente:  
 

Circulação (Setor 01): trânsito de pacientes, acompanhantes e funcionários 
da observação. 

 
Mobiliário e equipamentos:  não tem  

 
Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  EE  

  
 

Circulação (Setor 02): trânsito de pacientes, acompanhantes e funcionários 
da observação. 

 
Mobiliário e equipamentos:  não tem  

 
Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  EE  

  
 

Hall Circulação: trânsito de pacientes, acompanhantes e funcionários da 
observação. 

 
Mobiliário e equipamentos:  não tem  

 
Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  EE  
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Circulação (Setor 03): trânsito de pacientes, acompanhantes e funcionários 
da observação. 

 
Mobiliário e equipamentos:  não tem  

 
Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  EE  

  
 

Circulação (Setor 04): trânsito de pacientes, acompanhantes e funcionários 
da observação. 

 
Mobiliário e equipamentos:  não tem  

 
Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  EE  

  
 

Circulação (Setor 04): trânsito de pacientes, acompanhantes e funcionários 
da observação. 

 
Mobiliário e equipamentos:  não tem  

 
Materiais de acabamento:  

 

 

Piso:  Lajota cerâmica 35 x 35 

 
Parede:  esmalte sintético semibrilho/cerâmica 

 
Teto:  Forro em PVC 

 
Instalações e acessórios:  EE  

 
 

Aveiro, 30 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 

JOSÉ CLEYTON GONÇAL ES SALDANHA 
Engº Civil - Resp. Técnico - PMA 

 


