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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E ESPECIFICAÇÃO DE  

MATERIAS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DE UBS 

 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC 

OBRA: Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Vargem Bonita  

LOCAL: Travessa Luiz Salvador, Centro – Vargem Bonita- SC  

ÁREA: 280,77 M² 

 

1 MATERIAIS E EXECUÇÃO  

 

O presente documento tem a finalidade de especificar e orientar os serviços a serem 

realizados, de maneira criteriosa qualificar os materiais e equipamentos para a execução da 

obra, bem como direcionar os trabalhos através das normas a serem observadas, desde o início 

das atividades até a conclusão de todos os serviços previstos neste memorial. 

O projeto tem característica de edificação pública, com dois pavimentos, em alvenaria, 

totalizando 280,77 m² de área a ser ampliada. 

Todos os materiais a serem empregados na execução da obra serão de boa qualidade, 

novos, fornecidos pela contratada. 

Os materiais empregados bem como os serviços prestados deverão atender as exigências 

mínimas de qualidade, durabilidade e métodos apropriados de instalação prescritos pelas 

normas técnicas pertinentes a cada um deles, enquadradas nas normas da ABNT. 

Todos os serviços deverão seguir as especificações deste memorial descritivo, do 

relatório técnico e dos projetos fornecidos pela contratada devidamente aprovados pela 

prefeitura municipal através do Alvará de Construção da obra.  

 

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 

 

Para podermos começar os serviços, deverá ser providenciada toda documentação para 

legalização da obra. Abaixo a relação de documentos necessários para o início da obra: 

 

a) Alvará de Construção; 

b) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 

c) Placa da Obra (com identificação do responsável técnico); 
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d) Reprodução das Plantas; 

e) Pagamentos de taxas de todos os procedimentos acima citados.  

 

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

O início das atividades se dará pela limpeza da área destinada à execução da obra, 

deixando o local plenamente limpo para o início dos trabalhos, possuindo uma área total de 

limpeza de 300,00 m². 

Será executado um barraco provisório de madeira com 15 m² divididos em 2 partes, para 

depósito de materiais, ferramentas, equipamentos necessários para a obra e também um 

pequeno escritório e vestiário, em complementação ao barraco provisório será executado um 

sanitário com 3,00 m². 

Também será executado um tapume com chapas de madeira compensadas de 12 mm. O 

tapume será em todo o perímetro do terreno que recebe a ampliação, possuindo 

aproximadamente 250,00 m² de área protegida. A placa da obra com os nomes dos responsáveis 

técnicos será colocada na frente do terreno fixada com dois pontaletes. 

 

1.3 LOCAÇÃO DE OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

Para a execução da locação de obra deverá ser observado o projeto arquitetônico e 

estrutural, e será feito pelo método de esquadro. 

Iniciando os trabalhos deverá ser marcado um nível de referência (RN) que neste caso 

será o piso interno da edificação existente. O ponto de referência será uma das extremidades da 

edificação existente, este então será o ponto inicial para a execução do gabarito da obra. 

A execução da tabeira será através da medida externa da edificação, deverá ficar a 1,50 

m de distância da obra, serão fixados guias e pontaletes aprumados a uma altura de 1,20 m do 

solo e deverão envolver todo o perímetro da edificação, com todos os seus lados alinhados (com 

fio de nylon), nivelados e no esquadro. 

Após a locação, deverá ocorrer os processos de aferição das dimensões, dos 

alinhamentos e dos ângulos (90º) e de outras informações que constam no projeto. Cada pilar e 

sapata deverão ser marcados a partir da locação da obra. Após a demarcação dos locais em que 

deverão ser feitas as sapatas, será iniciada a escavação dos buracos para estas, em profundidade 

especificada em projeto e com largura da sapata acrescida de 0,3m. 
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1.4 INFRA-ESTRUTURA 

 

Ao término das escavações dos buracos para sapatas, será iniciado o processo de 

regularização do solo no fundo dos mesmos, através de uma camada de concreto magro, com 

resistência de 10 MPa, e com 5 centímetros de espessura preenchendo somente o local da base 

da sapata. 

A ferragem das sapatas será executada com aço CA-50, o qual será dobrado, montado e 

amarrado conforme projeto estrutural. As ferragens dos pilaretes, de aço CA-50 e CA-60, serão 

executadas a partir do concreto magro até o nível de referência adotado, obtendo assim as 

alturas reais dos mesmos. Serão deixadas esperas de acordo com o projeto estrutural. 

Na sequência, serão instaladas dentro do buraco, formas de tábuas previamente 

construídas. Elas serão pintadas na parte interna com desmoldante e estabilizadas no interior do 

buraco com auxílio de sarrafos. Dentro destas formas serão colocadas as ferragens das sapatas 

e dos pilaretes.  

Para a concretagem das sapatas, será preparado um concreto que deverá satisfazer a 

resistência mínima de projeto, o qual será lançado nas formas. Antes do lançamento, é 

necessário que se faça uma verificação e limpeza do local, garantindo que não haja presença de 

entulhos, terra, entre outros. Este concreto deverá ser adensado para que se alcance a resistência 

esperada. 

Em seguida, inicia-se a execução das formas dos pilaretes com tábuas. Após serem 

pregadas todas as faces da forma, será verificado o prumo com auxílio de dois serventes e feita 

sua estabilização com sarrafos e cunhas. Serão colocados espaçadores entre a forma e as 

ferragens para garantir o total recobrimento dos ferros. A concretagem será feita da mesma 

forma das sapatas, com concreto de resistência igual ou superior de projeto, e que também será 

adensado. Após três dias, conforme recomendação de norma, será feita a desforma dos pilaretes 

e o reaterro apiloado do buraco. 

As vigas de baldrame serão executadas a partir da face superior do pilarete e contribuirão 

para evitar a flambagem dos mesmos. Suas formas serão de tábuas e aplicadas nas duas faces 

laterais. A concretagem do baldrame seguirá os mesmos critérios anteriores. Esta é a etapa final 

dos serviços de infra-estrutura desta obra. 
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1.5 SUPRA- ESTRUTURA 

 

A estrutura será em concreto armado, constituída de pilares, vigas e lajes pré-moldada. 

Serão seguidas as especificações e detalhamentos constantes no projeto estrutural.  

Os serviços de supra-estrutura iniciarão com a execução dos pilares a partir da viga de 

baldrame. Suas formas serão montadas com tábuas de acordo com a seção recorrente ao projeto 

estrutural, essas formas receberão gravatas a cada 40 cm e devem ser previamente revestidas 

de desmoldante na sua superfície interna. Com a ferragem já posta podem ser pregadas todas 

as faces da forma, em seguida será verificado o prumo com auxílio de dois serventes e feita sua 

estabilização com sarrafos e cunhas. Serão colocados espaçadores entre a forma e as ferragens 

para garantir o total recobrimento dos ferros. Para a concretagem, será preparado um concreto 

que deverá satisfazer uma resistência mínima de projeto, que será lançado nas formas. Antes 

do lançamento, é necessário que se faça a verificação da ferragem e limpeza do local, além 

disso, após seu lançamento deve-se adensar o concreto para que este alcance a resistência 

esperada. 

Na sequência, serão executadas as vigas de acordo com o projeto, através de 

procedimentos semelhantes aos dos pilares, onde serão feitas formas de madeira com tábuas – 

nas duas laterais e ao fundo – e suas gravatas também possuirão espaçamento de 40 cm. E, 

ainda para evitar deformações, as formas deverão ser providas de escoramento e travamento 

convenientemente dimensionados e dispostos. Neste momento será efetuado o alinhamento, e 

verificado o esquadro, garantindo assim que tudo fique perfeitamente no nível. 

As lajes serão de dois tipos nervuradas e maciças, as nervuradas serão compostas por 

vigotas em concreto armado e enchimento de EPS, a capa de concreto deverá ter espessura de 

4 cm. Para sua execução inicialmente devem ser executadas carregadeiras que servirão de apoio 

para as vigotas essas carregadeiras serão formadas por guias dispostas sempre no sentido 

contrário das vigotas e escoradas de forma que suporte o peso da laje. Com as carregadeiras 

prontas colocar as vigotas dispostas sempre no sentido da menor dimensão da laje, é necessário 

que elas apoiem no mínimo 5 cm sobre o respaldo das paredes ou vigas. 

 Iniciar a montagem com a vigota junto a uma das extremidades da laje e prosseguir a 

distribuição colocando entre elas os blocos de EPS em cada extremidade. Não deixar folgas e 

manter a distribuição sempre no esquadro. Colocar o restante do EPS e marcar os pontos de luz 

com a colocação de caixas oitavadas. 
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Para as lajes maciças devem ser feitas fôrmas com fundo de compensado, estas fôrmas 

devem ser apoiadas em transversinas de madeira, e estas apoiadas em escoras distantes entre si 

no máximo 80 cm.  

Para a montagem das lajes maciças inicialmente devem ser marcados os pontos de luz 

colocando as caixas oitavadas, em seguida deve-se dispor os espaçadores para garantir o 

cobrimento da armadura. Em seguida são dispostas as armaduras conforme projeto estrutural e 

amarradas com arrame recozido n° 18.  

Antes do lançamento do concreto nas lajes maciças e nervuradas todos os elementos 

devem ser molhados para evitar que as peças absorvam a água de cura do concreto. Espalhar 

bem o concreto preenchendo todos os espaços vazios, principalmente nos encontros entre as 

vigotas e EPS, garantindo a solidez do conjunto. Após o lançamento o concreto deverá ser 

reguado e deverá ser executada a cura úmida por no mínimo 7 dias.  

A escada será armada longitudinalmente conforme projeto estrutural. Será moldada in 

loco com resistência de concreto e armadura de aço conforme especificação do projeto. Para 

sua montagem deverá ser executada a fôrma em madeira conforme geometria da escada. As 

armaduras devem receber espaçadores para garantir seu recobrimento.  

As rampas serão executadas em concreto armado com acabamento desempenado 

observando resistência e inclinação conforme projetos fornecidos pela contratada. Deverão 

possuir corrimão de aço galvanizado em ambos os lados de cada rampa.  

 

1.6 ALVENARIA  

 

A execução das paredes em alvenaria seguirá o projeto arquitetônico respeitando as 

dimensões localizadas no projeto.  A execução da alvenaria deverá seguir as etapas:  

 

Marcação: 

Na marcação primeiramente será feito a limpeza do local onde as paredes serão 

elevadas, após a limpeza será locado o ponto mais alto onde serão demarcados os eixos 

principais. Em seguida será aplicado chapisco 1:3 (uma parte de cimento e três partes de areia 

grossa) somente na extensão da parede. 

Posteriormente será distribuído os tijolos sem argamassa, deixando em vãos como 

portas, a dimensão da mesma mais 4 cm para os marcos e vistas, de maneira que possa ser 

corrigida qualquer imperfeição. 
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Em seguida assenta-se tijolos cerâmicos de 06 furos (9x14x24cm), à cutelo, conforme 

o projeto arquitetônico, onde os mesmos deverão ficar rigorosamente a prumo e esquadro, com 

argamassa traço 1:2:6 (uma parte de cimento, duas partes de cal e seis partes de areia). 

 

Elevação: 

Depois de realizada a primeira fiada, procede-se com a marcação (galga) da medida da 

face do tijolo de 14 cm mais 1 cm de junta. Devem ser esticadas em cada fiada linhas de nylon 

para garantir o alinhamento. Após marcação aplica-se o chapisco 1:3 na face dos pilares onde 

a alvenaria será elevada e coloca-se o ferro cabelo no centro das juntas para garantir a fixação 

da parede. Para o perfeito alinhamento da alvenaria e evitar revestimentos muito espessos, 

devem ser aferidos continuamente o prumo garantindo a verticalidade, e o esquadro a cada três 

fiadas. Em todos os vãos das janelas, deverão ser executadas vergas e contravergas em concreto 

armado com altura de 15 cm. Da mesma forma, sobre as portas, deverão ser executadas vergas 

com altura de 15 cm, as quais deverão transpassar 20 cm cada lado do vão, com exceção dos 

casos onde os pilares se encontram a menos de 50 cm da vão sendo que neste caso as vergas e 

contravergas deverão se estender até os pilares. Os detalhes de esquadrias serão perfeitamente 

alinhados e no esquadro a fim de evitar posteriores recortes e retrabalhos na obra. 

 

Fixação: 

Antes da viga superior será deixado um vão de 1,5 cm a 3 cm, e no mesmo será aplicado 

argamassa 1:2:6, e mais 1% de expansor garantindo a completa vedação e fixação da alvenaria 

evitando futuras fissuras. 

 

1.7 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

 

Para garantir o desempenho esperado na execução desta etapa dos serviços, deverá ser 

efetuada uma verificação para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, 

niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do 

revestimento. 

Para evitar retoques, devem ser conferidos todos os projetos complementares (elétrico, 

hidráulico, etc) antes da iniciação do serviço, ou seja, todas as instalações hidráulicas e elétricas 

deverão ser executas antes do chapisco. As superfícies das paredes deverão ser limpas e deverá 
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ser removido qualquer resto de arames e ferro-cabelo existente, com o objetivo de evitar futuras 

patologias no emboço. 

Após um período mínimo de 7 dias de cura da alvenaria, e com a limpeza e inspeção 

das paredes concluídas, serão iniciados os trabalhos de revestimento. 

 

1.7.1 CHAPISCO EM PAREDE INTERNA E EXTERNA 

 

Após serem executadas todas as instalações previstas em projeto e efetuada a limpeza 

das superfícies a serem revestidas (todas as paredes de alvenaria internas e externas), estas 

receberão uma camada de chapisco com espessura em torno de 5 mm, o qual será executado 

com argamassa de cimento e areia grossa, para dar mais rugosidade e aderência à camada, 

utilizando o traço 1:3. 

A argamassa será arremessada energicamente com colher de pedreiro até que cobrir todo 

o substrato, deixando a alvenaria com aspecto salpicado. 

 

1.7.2 CHAPISCO EM TETO 

 

O chapisco em teto será executado da mesma forma como foi feito nas paredes, porém 

terá adição de aditivo colante, adicionado na água na proporção de 1:8, para evitar o desperdício 

da massa. Antes de iniciar o serviço será conferido se todas as instalações foram executadas, 

bem como a limpeza das superfícies. A camada de chapisco terá aproximadamente 5 mm de 

espessura com as mesmas características e traço do chapisco das paredes. 

 

1.7.3 EMBOÇO INTERNO  

 

Decorridos 3 dias da execução do chapisco e após tomados os devidos cuidados com a 

limpeza do local, com o auxílio do responsável técnico pela obra, serão certificados que todas 

as paredes tenham recebido adequadamente a camada de ancoragem (chapisco) e todas as 

instalações elétricas e hidráulicas estejam devidamente concluídas, podendo assim, dar início 

aos trabalhos da camada de revestimento (emboço) em todas as paredes externas e internas. 

O emboço será iniciado após a completa pega entre as alvenarias e chapiscos e terá 

espessura de 2 cm na parte interna em média, atentando para nunca exceder 3 cm. O traço para 

a argamassa a ser empregada nesse serviço será de 1:2:6. 
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Para deixar a parede no prumo, serão utilizadas taliscas, sendo a primeira colocada com 

0,5 cm de argamassa na parte mais saliente da parede. As demais seguirão como nível de 

referência o prumo da 1ª talisca. Com o auxílio destas taliscas serão feitas as mestras (cordões 

de argamassa). Estando estes cordões também no prumo, serão recobertas as paredes com 

argamassa – executada com cimento, cal hidratada e areia média – que será arremessada entre 

duas mestras, executando um pano de cada vez, a argamassa será espalhada e comprimida 

fortemente com a colher de pedreiro. Após isso, as paredes serão reguadas de baixo para cima 

até ficar exatamente na mesma espessura das mestras, utilizando régua de alumínio. 

Para garantir melhor acabamento da camada de revestimento será feita a regularização 

com desempeno de PVC. No fim desta etapa, o emboço deverá apresentar aspecto uniforme, 

com parâmetro perfeitamente plano, sem qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento 

da superfície. 

A execução do emboço deve atender as seguintes aceitações: 

 

a) Prumo, H/900, onde H equivale a altura do pavimento em metros; 

b) Nivelamento, L/900, onde L equivale a maior dimensão da dependência; 

c) Planeza, menor ou igual a 3,00 mm para 2,0 m de largura; 

d) Aderência, verificação sonora com auxílio de material metálico em 100,00m², 

escolhidos aleatoriamente na parte interna da edificação. 

 

1.7.4 EMBOÇO EXTERNO 

 

O emboço externo desta edificação será executado com o auxílio de andaimes. Sua 

execução será da mesma forma que o interno, com espessura de 2,0 cm e traço de argamassa 

(1:2:6). 

 

1.7.5 EMBOÇO EM TETO 

 

O emboço em teto será executado da mesma forma como foi feito nas paredes, porém 

terá adição de aditivo colante, adicionado na água na proporção de 1:10, para evitar o 

desperdício da massa. Antes de iniciar o serviço será conferido se todas as instalações foram 

executadas, bem como a limpeza das superfícies. A camada de emboço terá aproximadamente 

2,0 cm de espessura, e o traço será de 1:2:6. 
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1.7.6 REBOCO PAREDE INTERNA 

 

Após sete dias da execução do emboço, quando ele estará completamente curado, as 

superfícies deverão estar limpas e isentas de partículas soltas. Será, então, executada uma 

camada de reboco nas paredes internas que não receberão revestimento cerâmico, com 

argamassa feita de cal e areia fina, num traço de 1:20 e espessura de 5 mm. Este serve para 

preparar a superfície para receber o acabamento final, lixamento, tinta base e pintura.  

O trabalho será feito com movimentos circulares, desempenando a parede, inicialmente 

com o desempeno de madeira e depois com o desempeno de PVC. A cura desta etapa é de no 

mínimo 30 dias. 

 

1.8 REVESTIMENTO CERÂMICO  

 

1.8.1 AZULEJO 

 

Será utilizado piso cerâmico com PEI 04, cor clara, tamanho 60x60 cm, e nas paredes 

cerâmica PEI 02 com as mesmas características de cor e tamanho,  nas áreas: copa, lavanderia, 

esterilização, higienização, expurgo, depósito para material de limpeza, banheiros e salas para 

lixo, com junta conforme orientação do fabricante. O piso cerâmico será assentado com 

argamassa industrializada especifica para o tipo escolhido conforme orientação do fabricante. 

Utilizar anteparo para colocação de revestimento e demarcar a galga em altura que seja 

confortável para a execução do trabalho.  

Usar o desempeno dentado de reentrância de 6 mm para aplicação da argamassa, com 

colagem de acordo com as instruções do produto. Fixar o revestimento deixando no nível 

utilizando o martelo de borracha se necessário. Fazer outras fiadas, e deixar fuga entre a parede 

e teto. Os recortes devem ficar nas saias e atrás das portas, para melhor acabamento estético. 

Devem ser considerados desperdícios de material durante o transporte e corte na compra do 

material. Recomenda-se guardar certa quantia para reparos futuros. 

 

1.8.2 REJUNTE 

 

O rejuntamento será feito com rejunte flexível impermeabilizante para cerâmica com 

cor compatível com o piso. A base e as juntas devem estar secas e limpas, sem nenhum resíduo 
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de pó, gordura, óleo ou qualquer material que impeça a aderência do rejuntamento. As juntas 

com até 3 mm de largura devem ser molhadas com água limpa antes da aplicação do 

rejuntamento, deve ser seguido as instruções de embalagem para preparo do produto. Evite 

aplicar sob ação direta do sol, do vento e da chuva.  

 

1.9 COBERTURA 

 

O telhado será executado conforme especificado no projeto arquitetônico, cuja 

inclinação especificada é de 20%. Sua estrutura será em madeira pontaletada. As tesouras 

deverão ser espaçadas em 1,0 m. Não serão permitidas emendas, a não ser sobre os apoios. Os 

parafusos deverão ser compatíveis com a bitola da madeira empregada. Deverá ser executada 

rigorosamente de acordo com os detalhes presentes nos cortes do projeto arquitetônico. 

 

1.9.1 COBERTURA DE TELHA FIBROCIMENTO  

 

A cobertura será executada com telhas onduladas de fibrocimento 6 mm, que deverão 

ser apoiadas sobre a estrutura de madeira especificada anteriormente e devidamente fixada, com 

inclinação de 20%. O telhado deve apresentar fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre 

si. Deverão ser observados os detalhes no projeto e obedecidas às especificações do fabricante. 

Para evitar possíveis infiltrações, imperfeições ou deformações, provenientes de telhas 

com má qualidade, ao receber o lote, será realizada uma revisão geral em todas as peças 

obedecendo aos critérios de aceitação deste material, para que seja feita a substituição das que 

apresentarem problemas. 

 

1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

A impermeabilização será feita nas áreas onde haverá contato com a água, logo o risco 

de futuras patologias na obra. 

Deverá ser aplicada impermeabilização aderente nas vigas de baldrame, sendo aplicado 

duas demãos na face superior e nas duas laterais.  

Para as áreas: copa, lavanderia, esterilização, higienização, expurgo, depósito para 

material de limpeza, banheiros e salas para lixo, deverá ser aplicada impermeabilização 
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aderente em piso e paredes até 1,5 m de altura. Nos demais cômodos do pavimento subsolo 

deve ser aplicada impermeabilização aderente somente no piso.  

Será utilizado impermeabilizante tipo manta flutuante para a laje de cobertura, sendo 

que esta deverá receber proteção mecânica, ou seja, deverá ser aplicado uma camada de no 

mínimo 5 cm de argamassa.  

 

1.11 ESQUADRIAS 

 

Logo no recebimento das esquadrias as mesmas devem ser conferidas para garantir que 

estejam em perfeito estado.  

As esquadrias devem ser executadas cuidadosamente, para garantir que não irá ocorrer 

patologias futuras. 

As janelas de vidro terão perfis de alumínio, sendo a da escada e banheiro do tipo 

máximo-ar e as demais de correr. As janelas de atendimento e as janelas da sala de higienização 

possuirão vidro fixo e terão uma abertura inferior. Todas terão as especificações em planta. Os 

vidros das janelas serão lisos e incolor, exceto os do banheiro, da escada e da porta principal do 

pavimento superior que serão reflecta azul. Antes da colocação dos vidros, os caixilhos deverão 

levar uma demão de tinta esmalte. Serão colocadas com massa de vidraceiro, com perfeito 

acabamento, interna e externamente. 

Todas as portas serão de abrir em madeira chapeada, com exceção das portas das salas 

para lixo que serão em alumínio do tipo veneziana e a porta principal do pavimento superior 

em alumínio e vidro de correr. Todas devem estar de acordo com as dimensões e desenho 

conforme projeto. 

 

1.12 PAREDES EM DRYWALL  

 

Deverão ser executadas paredes divisórias internas em drywall conforme estabelece o 

projeto. Para iniciar a execução deste, os serviços de estrutura de concreto armado, alvenaria, 

cobertura e revestimentos argamassados devem estar concluídos. As divisórias deverão ser 

estruturadas com perfis de aço de espessura 0,8 mm, sendo dispostas guias (perfil U 92 x 40 

mm) fixadas no piso, na parede e no teto com ancoragem parabolt.  

Os montantes em perfil metálico (Ue 90 x 40 x 12 mm) devem ser encaixados 

perpendicular as guias, com espaçamento máximo entre si de 60 cm. Nas duas faces devem der 
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fixadas placas de gesso acartonado tipo Standard com 12,5 mm de espessura. As placas devem 

receber parafusos a cada 60 cm e também devem receber os tratamentos de juntas adequados 

com fita e massa para drywall.  

 

1.13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

Deverão ser executadas as instalações hidrossanitárias e instalações dos aparelhos e 

louças sanitárias conforme determina o projeto complementar. Na edificação só haverá 

instalação de tubulação para água fria, a qual será em PVC. O abastecimento de água será 

assegurado pela companhia responsável do município que neste caso é a CASAN. Para a 

reserva de água potável, foi previsto no projeto local elevado para abrigo de até duas caixas 

d’água com capacidade de 1500 L cada.  

A coleta e tratamento dos efluentes se dará da mesma forma que funciona hoje, ou seja, 

a companhia CASAN responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto, continuará 

fornecendo seus serviços. Na USB será feita toda a tubulação necessária de coleta em todos os 

aparelhos que necessitam de ramal de esgoto, em seguida a tubulação será direcionada a caixa 

de inspeção (já existente), e a partir deste ponto será conectada a rede coletora de esgoto do 

município.    

A princípio estima-se que, a quantidade de esgoto produzida não tenha alteração 

significativa, visto que, a quantidade de pacientes atendidos atualmente continuará a mesma 

após a ampliação. Pois o projeto visa o melhor acomodamento das áreas e melhor atendimento 

dos pacientes.  

A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de grês branco 

ou similar (grês porcelânico). 

Os artigos de metal para equipamento sanitário serão de perfeita fabricação e cuidadoso 

acabamento; as peças não poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição ou usinagem; as 

peças móveis serão perfeitamente adaptáveis às suas bases, não sendo tolerado qualquer 

empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. 

O acabamento dos metais será perfeito, não se admitindo qualquer defeito na película 

de recobrimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base. 

 

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS 
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A posição dos eletrodutos, peças e acessórios deverão obedecer ao projeto elétrico e 

seus memoriais.  Todos os materiais utilizados deverão estar em conformidade com o 

especificado no projeto complementar bem como as recomendações mínimas de fiações 

estabelecidas pelas normas da ABNT. A aplicação das tubulações de PVC e acessórios, bem 

como das caixas de passagem deverão obedecer às exigências e indicações do fabricante. As 

ligações com a rede pública deverão ser de acordo com as exigências da concessionária local, 

que no caso será a CELESC.  

Um profissional especializado deve ser contratado para a execução de toda a instalação 

elétrica e telefônica, incluindo o padrão de entrada definitivo. 

 

1.15 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO  

 

O projeto preventivo contra incêndio (projeto a ser realizado) obrigatoriamente deverá 

contar com os seguintes sistemas de proteção: 

 

a) Proteção por extintores; 

b) Saídas de emergência;  

c) Instalação de gás combustível (executar abrigo de gás, visto que só haverá consumo 

na copa); 

d) Iluminação de emergência e sinalização de abandono de local nas circulações e nas 

saídas de emergência; 

e) Os materiais de acabamento e revestimento das escadas e rampas devem 

antiderrapantes, bem como devem possuir proteção por corrimão e guarda corpo. 

 

1.16 INSTALAÇÕES ESPECIAIS  

 

Devido à localização de alguns ambientes não foi possível posicionar janelas em todas 

as salas, sendo assim foi previsto um sistema de ventilação forçada. Alguns ambientes exigem 

climatização para assegurar o armazenamento de certos medicamentos, bem como é necessário 

prever no projeto elétrico um sistema elétrico de emergência (gerador) para que assegure o 

fornecimento de energia pelo tempo mínimo de 48 horas. Na área a ser ampliada não haverá 

uso de gases medicinais, portanto é desprezível a instalação e dimensionamento de local para 

armazenamento destes. 
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1.16.1 Ventilação e climatização  

 

Os ambientes lavanderia, expurgo, sala de fisioterapia e consultório do fisioterapeuta, 

foram dimensionados com aberturas de vãos equivalentes a 1/6 da área do piso, as áreas de cada 

abertura podem ser observadas no quadro de áreas do projeto arquitetônico. Para o lavabo 

acessível a área considerada para a abertura foi 1/8 da área do piso.  

Nos banheiros, DML e na copa do pavimento térreo será necessário que se faça o uso 

de ventilação forçada. Sendo que devido ao volume dos banheiros e a necessidade de 8 a 20 

trocas de ar por hora, é necessário que se instale no mínimo um ducto de ventilação por banheiro 

com capacidade mínima de 107,52 m³/h. No DML será adotado o mesmo duto de ventilação 

que nos lavabos, visto que sua área é semelhante.  

Para a copa será necessário a instalação de 2 dutos para atender de 10 a 30 trocas de ar 

por hora. Sendo assim na copa os ductos devem ter capacidade total de 408,00 m³/h. Para 

segurança dos usuários os ductos devem possuir grade na entrada e saída de ar, e devem ser 

instalados a uma altura mínima de 2,30 m. 

A instalação dos ductos deve ocorrer antes da etapa de revestimento, as tubulações 

deverão ser embutidas na parede e possuir proteção conforme indicação do fabricante. Para a 

segurança dos usuários os ductos devem ser instalados conforme indicação no projeto. Para a 

instalação destes aparelhos é necessário a contratação de um profissional qualificado ou 

empresa para que se garanta o desempenho do sistema.   

Para o bom funcionamento da ventilação o sistema deve ser limpo a cada 3 meses e 

trocados assim que for perceptível a perda da eficiência. 

A sala destinada a imunização não possui janelas e deve contar com sistema de exaustão 

e ambiente climatizado devido o armazenamento de medicamentos que necessitem do controle 

da temperatura. A mesma sala ainda deve possuir sistema elétrico de emergência, com 

autonomia mínima de 48 horas, que, em caso de falha da alimentação normal, garanta o 

fornecimento de energia de forma que não ocorra interrupções ou alterações no controle da 

temperatura do ambiente em questão. Este sistema deverá ser detalhado em projeto 

complementar ao arquitetônico.  

Conforme RDC 50 (2002) os detalhes referentes a instalação dos sistemas de 

climatização, ventilação mecânica e ar condicionado devem ser apresentados em projeto 

completar após a aprovação do projeto básico.  
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1.17 PINTURA 

 

Todas as superfícies a serem pintadas, deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo, secas 

e se constarem imperfeições, devidamente corrigidas de modo que as superfícies estejam 

preparadas para receber a pintura a elas destinada. 

Os detalhes que não serão pintados deverão ser protegidos com fita crepe e jornal. 

Deverão ser evitados salpicos e escorrimentos, mas caso eles aconteçam, a remoção deverá ser 

feita enquanto a tinta ainda estiver fresca, utilizando um removedor adequado.  

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, cujo período deverá ser obedecido conforme indicações do fabricante. Toda superfície 

pintada deverá apresentar ao final, uniformidade de cor, textura, tonalidade e brilho. 

 

1.17.1 Selador 

 

Todas as superfícies deverão ser previamente preparadas, lixadas, limpas, secas e isentas 

de elementos que impeçam ou afetem a aderência da tinta à superfície e, a seguir, receberão 

uma demão de selador. Sobre essas superfícies, quando especificado, aplicar uma demão de 

selador, conforme orientações do fabricante. 

 

1.17.2 Massa corrida parede interna 

 

Com a superfície já selada e adequadamente lixada, será aplicada massa corrida acrílica 

para um bom resultado. Seguindo do lixamento com a lixa correspondente a esse uso. 

 

1.17.3 Tinta em parede interna e externa e teto 

 

As pinturas serão executadas de cima para baixo, com duas demãos para cada cômodo. 

Sendo utilizado para pintura interna tinta epóxi e para pintura externa tinta acrílica.  Cada demão 

só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando um intervalo 

mínimo de 24 horas entre cada demão sucessivas ou conforme recomendações do fabricante. 
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1.18 REVESTIMENTOS DE FACHADAS 

 

1.18.1 Revestimento pastilhado  

 

As paredes externas devem receber revestimento pastilhado nos locais e nas cores 

indicadas no projeto.  

Será utilizado pastilha cerâmica para área externa, sendo que esta deve possuir as 

mesmas características do revestimento existente na fachada da atual edificação. O 

assentamento deverá ser executado com argamassa colante, devendo ser de no mínimo do tipo 

AC III, ou conforme indicação do fabricante do revestimento pastilhado.  

Usar o desempeno dentado de reentrância de 6 mm para aplicação da argamassa, com 

colagem de acordo com as instruções do produto. Fixar o revestimento deixando no nível 

utilizando o martelo de borracha se necessário.  

Para evitar o surgimento de patologias devem ser feitas juntas de dilatação e estas devem 

receber produto selante de modo que possa garantir a funcionalidade das juntas. Devem ser 

feitas juntas horizontais com distância máxima de 3 m e juntas verticais com distância máxima 

de 6 m. As juntas devem possuir no mínimo 15 mm de espessura e 35 mm de profundidade ou 

até chegar a camada de chapisco. As juntas devem ainda receber tarucel limitador de 

profundidade e após o selante a base de poliuretano. 

Devem ser considerados desperdícios de material durante o transporte e corte na compra 

do material. Recomenda-se guardar certa quantia para reparos futuros. 

 

1.18.2 Revestimento em painéis de ACM 

 

A platibanda deve receber revestimento com placas de ACM (Aluminum Composite 

Material) conforme indicação do projeto. As placas devem possuir as dimensões de 1,25 x 1,35 

m, na cor azul marinho. 

Para a fixação das placas deve ser montada uma estrutura metálica presa a platibanda 

com perfis horizontais sendo um próximo a base das placas e outro próximo ao topo. Os perfis 

verticais devem ser espaçados a cada 1,30 m.               

                                                                                           

1.19 LIMPEZA FINAL 
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A construtora responsável deverá efetuar periodicamente a limpeza da obra, removendo 

o entulho resultante, tanto no interior da mesma, como no canteiro de serviço, inclusive capina. 

 

2 DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UBS  

 

O presente capítulo tem a finalidade descrever as soluções adotadas no projeto de 

arquitetura da unidade de saúde incluindo considerações sobre os fluxos. 

 

2.1 QUADRO DE ÁREAS 

 

Pavimento subsolo 

Ambiente Área (m²) 

Lavanderia 8,18  

Esterilização/ empacotamento 11,38 

Higienização  8,32 

Copa 7,10 

Expurgo 7,28 

Circulação de funcionários 10,00 

Consultório indiferenciado farmacêutico 7,60 

Depósito de materiais de limpeza 2,60 

BWC feminino 2,90 

BWC masculino 2,90 

Lixo comum 2,00 

Lixo contaminado 2,15 

Deposito farmácia  10,00 

Farmácia  8,37 

Deposito geral 11,97 

Circulação  17,10 

Circulação principal 24,00 

Pavimento térreo  

Sala de fisioterapia 52,36 

Consultório indiferenciado fisioterapeuta 10,80 

Sala de imunização 12,60 

WC PCD  4,53 

Circulação/ espera 21,01 

Barrilete  18,55 

 

A área de ampliação não possuíra leitos, visto que, a unidade de saúde não presta 

atendimentos de internação. Com isso não há dimensionamento de quadro de leitos.   
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2.2 ATIVIDADES DESEVOLVIDAS E PERFIL DOS PACIENTES  

 

2.2.1 Perfil assistencial do estabelecimento  

 

A área de ampliação é destinada as atividades de atendimento ao público e também 

possui área destinada somente aos funcionários. As atividades de atendimento ao público nesta 

nova área são: fisioterapia, imunização, farmácia e consultório farmacêutico, contando com 

local para pacientes que aguardam o atendimento. Vale salientar que o registro e marcação de 

pacientes é realizado na área já existente, e as atividades desenvolvidas na área a ser ampliada 

não exigem um novo local para registro, sendo necessário apena local para espera do 

atendimento (nos dois pavimentos). 

As atividades destinadas aos funcionários serão realizadas nos seguintes ambientes: 

lavanderia, cozinha, depósito da farmácia, expurgo, esterilização, higienização e depósito de 

materiais de limpeza. Em todas essas áreas é obrigatório o uso de jalecos e ou aventais, assim 

como luvas descartáveis e demais equipamentos de proteção individual que a administração da 

unidade de saúde julgar necessário.  

A UBS fornece atendimento à população geral do município, suprindo as necessidades 

básicas de atenção primária e secundária de saúde.  

Os funcionários e suas respectivas funções podem ser observados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Funcionários que exercerão sua função na área a ser ampliada. 

Nome do funcionário Cargo exercido  

Guizomar Pagnoncelli  Fisioterapeuta 

Jucerlei Fatima da Cruz Menda da Silva Auxiliar de Enfermagem 

Lilian Pagnoncelli  Farmacêutica 

Marcia Cristina Rodrigues Anzolin  Auxiliar de Enfermagem 

 

2.2.2 Resumo da proposta assistencial  

 

A ampliação da UBS de saúde se classifica em média e baixa complexidade de 

assistência, possui especialidade na área de fisioterapia, e prestará atendimento a todas as idades 

assim como faz atualmente. Quanto às atividades referente à fisioterapia: 
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 Desenvolvimento de atividades de reabilitação em pacientes externos e internos: 

o Preparar o paciente; 

o Realizar procedimentos: 

 Por meio da fisioterapia - através de meios físicos: 

 Termoterapia (tratamento através de calor) -forno de Bier, infravermelho, 

Ultravioleta, ondas curtas, ultra-som e parafina; 

 Eletroterapia (tratamento através de corrente elétrica) -corrente galvânica e 

corrente farádica; 

 Cinesioterapia (tratamento através de movimento) -exercício ativo, exercício 

passivo e exercício assistido (com ajuda de aparelhos); 

 Mecanoterapia (tratamento através de aparelhos) -tração cervical, tração 

lombar, bicicleta fixa, bota de Delorene, mesa de Kanavel, espelho de postura, 

barra de Ling, escada e rampa, roda de ombro, paralela, tatame e quadro 

balcânico; 

 Hidroterapia (tratamento por meio de água) -turbilhão, tanque de Hubbad e 

piscina; 

 Por meio da terapia ocupacional; 

 Por meio da fonoaudiologia. 

o Emitir relatório das terapias realizadas. 

 

Quanto ao número de atendimentos realizados, para a fisioterapia estima-se 12 pacientes 

por dia e para farmácia de 78 a 80 pacientes por dia. Os atendimentos de imunização variam, 

sendo em dias normais em torno de 10 pessoas e em épocas de campanhas de vacinação em 

torno de 50 pessoas por dia.  

O horário de atendimento é fixo sendo das 07:00 hs as 17:30 hs, ressalta-se que a 

unidade não presta serviços de internação.  

 

2.2.3 Listagem das atribuições e atividades segundo RDC 50/02 

 

A atribuição principal da UBS é a prestação de atendimento eletivo de promoção e 

assistência a saúde em regime ambulatorial e de hospital dia, na área a ser ampliada serão 

executadas as seguintes atividades:  
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a) Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção a saúde, tais como imunizações 

e controle de doenças;  

b) proceder consultas de fisioterapeuta;  

c) fornecer medicamentos e suporte técnico com farmacêutico referente as medicações 

prescritas. 

 

2.2.4 Higienização de materiais e rouparias  

 

Por se tratar de um local destinado a realização de serviços de saúde, é obrigatório o uso 

de rouparias adequadas a todos os funcionários da unidade. Devem ser utilizados jalecos, 

aventais e demais rouparias necessárias, e estas devem ser higienizadas na lavanderia da UBS, 

com exceção das rouparias descartáveis que devem ser direcionadas ao lixo contaminado por 

se classificar como material infectante (grupo A). O procedimento de lavagem das rouparias 

deverá ser realizado por pessoa qualificada para que se atente ao uso de produtos químicos e o 

cuidado com a efetiva higienização.  

As macas presentes no consultório de fisioterapia e sala de imunização devem possuir 

lençóis descartáveis e travesseiros com revestimento de silicone.  

Quanto aos materiais utilizados, os que se classificam como descartáveis (seringas, 

luvas, máscaras e etc.) devem ser direcionados ao lixo contaminado e abrigados em recipiente 

conforme exposto no PGRSS (Plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde - em 

anexo). Já os materiais esterilizáveis (bandejas, tesouras e etc.) devem ser encaminhados para 

a área destinada à sua limpeza, devendo passar pelo expurgo, em seguida pela higienização e 

por fim a esterilização e empacotamento.  A área de esterilização dos materiais bem como a 

lavanderia, são áreas de acesso restrito aos funcionários, não sendo permitida a circulação de 

pacientes.  

 

2.3 ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS  

 

Como pode ser observado no projeto arquitetônico para a ampliação do posto de saúde 

familiar, a área disponível para ampliação não foi suficiente para projetar uma edificação térrea, 

sendo assim houve a necessidade de elaborar a ampliação com dois pavimentos.  

Para gerar menor interferência no fluxo de pessoas, optou-se por fazer o acesso interno 

e o corredor interno em continuidade com o corredor da edificação existente. Devido ao fato de 
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a área de ampliação ser destinada preferencialmente ao atendimento de pessoas sem doenças 

transmissíveis, elaborou-se uma entrada externa sem a necessidade dos pacientes entrarem na 

edificação existente para acessar a nova.  

Na área a ser ampliada transferiu-se a farmácia, o consultório farmacêutico, consultório 

de fisioterapia e sala de imunização para a novo espaço. A nova área conta também com espaço 

apropriado para os pacientes que aguardam por atendimento.  

Para melhor segurança e funcionalidade, as áreas destinadas aos funcionários, sendo 

elas copa, lavanderia, esterilização, imunização e expurgo ficam situadas próximas e possuem 

uma saída lateral onde é possível acessar os depósitos de lixo. No pavimento subsolo também 

se situa as áreas destinadas ao atendimento de farmácia e a sala para depósito geral.  

O compartimento denominado deposito geral será utilizado para armazenamento de 

arquivos, guarda de macas, cadeiras de rodas, e demais acessórios pertencentes a unidade de 

saúde. Já o deposito da farmácia será utilizada apenas para armazenamento de medicamentos e 

matérias farmacêuticos, devendo ser dotado de prateleiras, e devendo possuir acesso restrito.  

No mesmo corredor principal, onde se tem a ligação com a edificação antiga, é possível 

também ter acesso a escada para o andar superior. Ao subir a escada, os pacientes se deparam 

com o corredor e/ou espera, destinado as pessoas que buscam atendimentos de imunização ou 

fisioterapia. 

 Da mesma forma que o andar térreo, o andar superior possui um acesso externo 

independente da edificação existente. Este acesso, por possuir desnível com relação ao passeio 

público, possui rampa com elevação de 8,33% bem como os demais detalhes que a NBR 9050 

(ABNT, 2015) exige, conforme pode ser observado na prancha de acessibilidade.  

No andar superior foram locadas as salas de atendimento para fisioterapia, e a sala de 

imunização. A sala de fisioterapia requer uma maior área devido aos equipamentos necessários 

para atendimento, bem como uma sala destinada a consulta com profissional fisioterapeuta.  

De forma resumida a ampliação propõe que os pacientes que procuram por atendimento 

de fisioterapia ou imunização, fiquem separados dos demais pacientes que possam ter algum 

risco de contaminação. O acesso dos pacientes de fisioterapia e imunização pode ser feito pela 

rampa externa, ou seja, os pacientes não precisam transitar pela edificação existente.  

Os pacientes que procuram por atendimento farmacêutico podem acessar a unidade de 

saúde pelo acesso externo, ou podem partir do acesso da edificação existente.  

A unidade de saúde em questão destina-se ao atendimento de munícipes de todas as 

idades, portanto há circulação de pacientes de diferentes faixas etárias em toda a edificação.  
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O pavimento subsolo possui área restrita para funcionários, onde neste local somente 

pessoas autorizadas e devidamente protegidas com jalecos, luvas e etc. podem circular pelo 

local.  

 

2.4 ACESSO DE VEÍCULOS E PEDESTRES 

 

O acesso de veículos de atendimento emergencial continua na edificação existente, bem 

como a entrada de pedestres que deverá permanecer. Será executado mais um acesso externo 

por meio de rampa que liga o passeio público a edificação. E também haverá um acesso externo 

para o pavimento térreo da área ampliada. O estacionamento para ambulância será mantido na 

edificação existente.  

 

2.5 COLETA E ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

(RSS) 

 

Os resíduos de RSS serão separados do lixo comum, sendo que deverão ser executados 

dois abrigos para melhor destinação. Ambos abrigos devem possuir acesso restrito aos 

funcionários e permanecer com o acesso fechado para evitar qualquer tipo de contaminação.  

As classificações dos RSS estão contidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos 

sólidos de Saúde (PGRSS) em anexo a este relatório. 

 

2.6 ÁREAS PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO  

 

No pavimento subsolo foi prevista área restrita para funcionários, destinada a 

lavanderia, esterilização e empacotamento, higienização e expurgo, visto que nesta edificação 

é obrigatório o uso de jaleco (funcionários), portanto é necessário um local apropriado para 

lavagem de tal. Os ambientes foram locados próximos para haver maior funcionalidade e 

agilidade nos serviços. 

No expurgo deverá haver uma pia de despejo e um lavatório com suporte para sabão 

liquido e recurso para secagem das mãos.  

Nas seguintes salas deverá ser instalado um lavatório com suporte para sabão liquido e 

recurso para secagem das mãos (papeleira interfolhada): sala de imunização, consultório 

fisioterapeuta; sala de fisioterapia e sala de esterilização.  
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2.7 METRAGEM DOS REVESTIMENTOS  

 

 Revestimentos 

 Piso Parede Teto 

Ambiente Cerâmico 

(m²)  

Azulejo 

(m²) 

Pintura 

epóxi (m²) 

Rebocado 

(m²)  

Pavimento subsolo 8,18  33,13  8,18  

Esterilização/ empacotamento 11,38 42,40  11,38 

Higienização  8,32 30,74  8,32 

Copa 7,10 29,42  7,10 

Expurgo 7,28 28,62  7,28 

Circulação de funcionários 10,00  47,70 10,00 

Consultório indiferenciado farmacêutico 7,60  29,42 7,60 

Depósito de materiais de limpeza 2,60 17,49  2,60 

Pavimento térreo 
Cerâmico 

(m²) 

Azulejo 

(m²) 

Pintura 

epoxi (m²) 

Rebocado 

(m²) 

BWC feminino 2,90 18,29  2,90 

BWC masculino 2,90 18,29  2,90 

Lixo comum 2,00 15,90  2,00 

Lixo contaminado 2,15 16,70  2,15 

Deposito farmácia  10,00  35,78 10,00 

Farmácia  8,37  30,74 8,37 

Deposito geral 11,97  41,34 11,97 

Circulação  17,10  23,59 17,10 

Circulação principal 24,00  63,60 24,00 

Sala de fisioterapia 52,36  87,00 52,36 

Consultório indiferenciado fisioterapeuta 10,80  41,40 10,80 

Sala de imunização 12,60  43,80 12,60 

WC PCD  4,53 25,80  4,53 

Circulação/ espera 21,01  94,74 25,25 

 

2.8 MOBÍLIA  

 

Os consultórios deverão dispor de uma mesa para escritório em MDF na cor branca, e 3 

cadeiras estofadas. O compartimento farmácia e o deposito da farmácia serão providos de 

prateleiras em MDF na cor branca, com dimensões e posição de acordo com as necessidades 

deste local.  
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Vargem Bonita, 31 de julho de 2019 

 

 

 

 

 

   

Responsável técnico  

Unidade Básica de Saúde de Vargem Bonita 

 

 

Morgana Thais Adada 

Arquiteta e Urbanista | CAU-SC A124129-0 

adadaecamara@gmail.com 
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ANEXO 

 

PGRSS – PLANO DE GERNECIAMENTO DE  

RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE 

 

TIPO DE OBRA: Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Vargem Bonita  

RAZÃO SOCIAL: Fundo Municipal de Saúde de Vargem Bonita 

NOME FANTASIA: Unidade Básica de Saúde de Vargem Bonita. 

ENDEREÇO: Travessa Luiz Salvador, 966, Centro – Vargem Bonita- SC 

CNPJ: 10.536.938/0001-84 

 

O presente plano constitui-se de procedimentos de gestão, planejados e implementados 

a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a 

produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de 

forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos 

recursos naturais e do meio ambiente. 

 

3 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS POR GRUPOS 

 

A classificação dos Resíduos Sólidos de Saúde será feita com base na Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de março de 2018. 

 

a) GRUPO A - Resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características podem apresentar risco de infecção; resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os medicamentos hemoderivados; descarte de vacinas de 

microrganismos vivos, atenuados ou inativados; materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 

b) GRUPO B - Resíduos químicos, resíduos contendo substâncias químicas que 

podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade; Produtos 

farmacêuticos; 
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c) GRUPO C - Qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade 

superior aos níveis de dispensa especificados em norma da CNEN e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista.  Enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, 

serviço de medicina nuclear e radioterapia; 

d) GRUPO D - Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares. Sobras de alimentos e do preparo de alimentos; resíduos de gesso 

provenientes de assistência à saúde resíduos recicláveis sem contaminação biológica, 

química e radiológica associada; 

e) GRUPO E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: agulhas, 

escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de 

bisturi, lancetas; tubos capilares; ponteiras de micropipetas; lâminas e lamínulas; 

espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 

coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 

A tabela a seguir classifica os resíduos por grupo em cada ambiente.  

 

Sala Grupo A Grupo B Grupo D Grupo E 

Lavanderia    X  

Esterilização/ empacotamento  X X X X 

Higienização  X X X X 

Expurgo X X X X 

Copa   X  

Consultório farmacêutico  X   

Depósito farmácia  X   

Farmácia   X   

Depósito de materiais de limpeza    X  

BWC feminino    X  

BWC masculino    X  

Sala de fisioterapia   X  

Consultório de fisioterapia    X  

Sala de imunização  X X  X 

WC PCD    X  

Recepção    X  

Obs.: Nenhum ambiente possui resíduos Classe C.  

 

O abrigo externo de RSS deve possuir as seguintes características conforme RDC Nº 

222 (2018):  
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a) Apresentar os materiais separados conforme sua classificação;  

b) ser identificado com a simbologia de risco associado à periculosidade das categorias 

de RSS (Quadro 1); 

c) possuir sistema elétrico e de combate a incêndio, que atendam aos requisitos de 

proteção estabelecidos pelos órgãos competentes (apresentados detalhadamente nos 

projetos completares); 

d) o local proposto para este compartimento permite fácil acesso interno e externo 

deverá ser de responsabilidade do órgão de saúde controlar as pessoas que terão 

acesso a este;  

e) o abrigo deverá obedecer as especificação de projeto contendo, piso, parede e teto de 

material resistente e lavável, com aberturas para ventilação que neste caso deverá ser 

por meio de porta de alumino do tipo veneziana, a mesma deve possuir seu sentido 

de abertura voltado para fora;  

f) no projeto elétrico deve constar ponto de iluminação para este ambiente, bem como 

uma tomada alta;  

g) o projeto hidrossanitáro deve apresentar ralos para escoamento dos efluentes de 

lavagem que direcionem para a rede de esgoto, sendo que os ralos devem ser 

protegidos por tampa. 

 

Quadro 1: Grupos e simbologias. 

Grupo Símbolo Cor da embalagem 

GRUPO A 

 

Saco branco leitoso 

GRUPO B 

 

Embalagem original ou 

embalagem resistente a 

ruptura 

GRUPO D 

 

Saco azul ou preto 
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GRUPO E 

 

Embalagem rígida, 

resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com 

tampa e identificada. 

 

 

 

 

 

Vargem Bonita, 31 de julho de 2019. 

 

 

 

   

Responsável técnico  

Unidade Básica de Saúde de Vargem Bonita 

 

 

Morgana Thais Adada 

Arquiteta e Urbanista | CAU-SC A124129-0 

adadaecamara@gmail.com 

 

 

 


