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8. Foi adotado o módulo de 125 centímetros em toda a edificação, o qual é 

extremamente utilizado na área de arquitetura de edificação de saúde. O uso desta 

modulação permitiu que os conceitos de expansibilidade e flexibilidade, tão 

essenciais em um EAS, pudessem se fazer presentes. Sabe-se que um EAS é muito 

modificado ao longo de sua vida útil para se adaptar às alterações de perfil 

epidemiológico da população, assim como às novas demandas advindas dos 

aumentos desta população ou mesmo de uma determinada patologia. Além disto, 

esta modulação permitirá o uso de materiais estruturais e de acabamento 

padronizados e industriais, o que diminui custos de construção e de manutenção. O 

sistema construtivo é um capítulo à parte, pois é muito simples e de fácil e rápida 

construção. A manutenção do edifício também é favorecida pelo método construtivo e 

pelos materiais empregados, os quais são padronizados. Resumidamente, o edifício 

será composto por um radier como base. Sobre este piso temos a montagem da 

estrutura metálica com pilares de 20X20 cm e das paredes externas, as quais são 

feitas de placas cimentícias pré-moldadas e com proteção térmica. As paredes 

internas são montadas com placas de gesso do tipo drywall e sua respectiva 

estrutura. As lajes são de steel deck e a cobertura é construída com telhas termo-

acústicas. Forros de gesso também serão instalados em toda a edificação, o que 

tornará possível dissimular a presença de instalações e ainda tornar os ambientes 

mais aconchegantes. Todos os elementos de cobertura são envolvidos por uma 

platibanda que contém as calhas embutidas, as quais captam as águas e as 

direcionam para os reservatórios adequados. Não há calhas passíveis de causar 

infiltrações, pois todas elas estão nas bordas dos telhados.

9. As cores assumiram um papel importante nos EAS não só para acabar com a 

imagem do “hospital branco desumano”, mas também para ajudar na sinalização 

visual e melhorar o conforto e percepção dos usuários. Assim, propõe-se o uso 

racional de cores em portas, pisos e balcões de forma a nortear os usuários e trazer 

estímulos visuais principalmente aos pacientes, com a preocupação de não causar 

muita excitação e muito menos de deprimir, dosando as cores quentes e frias. Além 

disto, o emprego das colorações branca e preta nos pisos encontra os preceitos de 

controle de infecção e contaminação, já que sobre estas cores as sujidades ficam 

mais evidentes, obrigando os responsáveis pela limpeza a estar sempre atentos à 

higienização, especialmente dos ambientes semicríticos, como é o caso dos 

consultórios, da central de material e esterilização - CME e salas de exames e 

terapias, e dos ambientes críticos, como os abrigos de resíduos e salas de utilidades.

boleados e pintados com tinta esmalte acetinado à base d'água, cor branco neve. As 

cores serão as seguintes: azul petróleo (odonto), amarelo (pediatria), vinho 

(indiferenciados) e verde (gineco-obstetrícia).

Observação: Todas as maçanetas serão do tipo alavanca e de aço escovado.

Janelas/Guichês

Todas as janelas serão de esquadria de alumínio anodizado com vidros transparentes 

na cor fumê, do tipo máximo-ar e com as dimensões de acordo com as normas 

(especialmente RDC 50/2002 e NBR 9050). Os peitoris são de 90 cm.

Os guichês serão do tipo guilhotina com esquadria de alumínio anodizado e vidros 

transparentes.

Metais

1. Todas as torneiras dos lavatórios serão de aço inoxidável e acionadas por pressão; 

2. As torneiras dos tanques serão de inoxidável, do tipo alavanca afixadas nas 

paredes;

4. Na sala de utilidades, junto à pia de despejo, haverá uma válvula de descarga e 

uma ducha higiênica com registro;

5. Todos os ralos possuirão tampas escamoteáveis de aço inoxidável;

6. Junto às bacias dos sanitários e dos vestiários femininos haverá uma ducha 

higiênica com registro;
7. As torneiras das pias serão de aço inoxidável, do tipo alavanca, de bancada.
Bate-macas

Todas as paredes das circulações principais e secundárias possuirão protetor de 

paredes e corrimão bate-macas em PVC branco.

Rodapés 

Serão do mesmo material do piso, embutidos nas paredes e com 20 cm de altura.

Especificações básicas

Pisos:

1. Auditório: vinílico 3,2 mm 30X30cm (baixo custo, resistente e absorve som);

2. Demais ambientes: piso autonivelante de epóxi branco. Recepção e espera de 

pacientes – verde claro; Circulação de médicos, odontólogos, agentes de saúde 

e pacientes em segundo atendimento – branco; Circulação de serviços – preto;
Paredes:

1. Sala de atendimentos clínicos complementares, CME e paredes das bancadas 

dos consultórios odontológicos: tinta linha hospitalar, do   tipo epóxi à base 

d'água, cor branco neve;

2. Sanitários, vestiários, copa e salas de resíduos: cerâmica PEI III, branca;  

3. Parede curva externa do auditório: tinta acrílica a base d'água semi-brilho, 

cor azul petróleo;

4. Auditório: paredes com tratamento acústico para absorção de som;

5. Demais ambientes: tinta acrílica à base d'água, semi-brilho, cor branco neve.

Tetos

Forros de gesso do tipo drywall, 2,50 m do piso, pintados com tinta semi-brilho, cor 

branco neve com aplicação prévia de massa acrílica de nivelamento específica para a 

área da saúde. Nos consultórios e no corredor posterior a estes consultórios os forros 

são de gesso e também rebaixados até o nível de 2,50 m e com passagens de 

iluminação e ventilação naturais.

Bancadas

1. Salas de atendimentos clínicos complementares, CME e paredes das 

bancadas dos consultórios: aço inoxidável fosco AISI 304, preenchidas com 

concreto, com pias integradas e pia de expurgo (sala de utilidades) de aço 

inoxidável;

2. Farmácia e almoxarifado: madeira MDF revestida com laminado 

melamínico texturizado branco;

3. Recepção e controle de consultas: madeira de MDF revestida com laminado 

melamínico texturizado na cor azul petróleo (recepção e odonto), amarelo 

(pediatria), vinho (indiferenciados) e verde (gineco-obstetrícia);

Portas

Todas as portas serão de madeira com miolo semi-oco, revestidas com laminado 

melamínico texturizado e encabeçadas de madeira (ipê). Todos os portais serão de 

madeira (Ipê) de 1ª qualidade, aparelhados, pintados com tinta esmalte acetinada à 

base d'água,  cor  branco  neve. Todos  os  alisares  serão  aparelhados e de ipê 8 cm,
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1 - Ventilação / iluminação consultórios;
2 - Ventilação/ iluminação circulação;
3 - calhas captação águas pluviais;
4.- Forros de gesso;
5.- Elementos vazados (iluminação /
     ventilação consultórios e circulação);
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