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PREFÁCIO 

O Ministério da Saúde tem a função de oferecer condições necessárias à promoção, 
proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando 
as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, 
mais qualidade de vida ao brasileiro. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte 
da Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, 
estruturando e organizando a rede de urgência e emergência no país, para integrar a 
atenção às urgências. A atenção primária é constituída pelas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Equipes de Saúde da Família, enquanto o nível intermediário de atenção fica a 
encargo do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel a Urgências), das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), e o atendimento de média e alta complexidade é feito nos 
hospitais. 

A partir do conceito de Atenção Básica pode-se considerar que a função da Unidade Básica 
de Saúde (UBS), independentemente de estratégias em sua organização, é desenvolver 
ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, atuando direta e indiretamente 
no processo de saúde/doença da população, respeitando os princípios de integralidade, 
equidade e universalidade pessoal, ampliando sobremaneira a participação e o controle 
social com vistas à vigilância à Saúde na defesa da qualidade de vida das pessoas, dentro 
de seu raio de atuação. 

Além dessa atuação direta, a Unidade Básica de Saúde tem também como função, 
conhecer a realidade da população através de diagnósticos epidemiológicos 
geograficamente localizados. Esses diagnósticos fornecem dados estatísticos para que os 
planos de controle da saúde pública possam ser desenvolvidos rastreando e identificando 
vetores, organizando os serviços, estabelecendo vínculos, desenvolvendo ações 
educativas e intersetoriais, para desenvolvimento das ações de vigilância à saúde atuando 
no controle direto de doenças. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de 
saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para hospitais. 
Essas UBSs são locais onde o munícipio receberá os principais serviços básicos como 
consulta medica, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, 
tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de 
medicação básica. 

De acordo com a Portaria n°340 de 4 de Março de 2013, que redefine o componente 
construção do programa de requalificação das UBSs, o ART. 4°, ficam definidos 4 (quatro) 
portes de UBS a serem financiadas por meio do componente de construção: 
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PORTE  EQUIPES  ÁREA CONSTRUÍDA 

UBS I  Uma Equipe de Atenção Básica  245,70 m² 
UBS II  Duas Equipes de Atenção Básica  325,02 m² 
UBS III  Três Equipes de Atenção Básica  390,72 m² 
UBS IV  Quatro Equipes de Atenção Básica  476,34 m² 

Em 2013 o Ministério da Saúde desenvolveu os projetos arquitetônicos padronizados UBS, 
conforme o porte definido pela Portaria de nº 340-2013. No intuito de promover maior 
celeridade no processo de contratação e construção das UBSs, o Ministério da Saúde 
propõe a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em métodos construtivos 
racionalizados ou industrializados que permitam maior eficiência e rapidez na construção 
e que apresentem o desempenho exigido para estas edificações.  

Para possibilitar a utilização destes métodos construtivos e a verificação do atendimento 
às exigências de desempenho, deverão ser elaborados Projetos de Transposição, que se 
caracterizam basicamente pela adequação de um projeto pré-existente a determinado 
sistema ou método construtivo, e suas respectivas especificações técnicas, definidos nas 
Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), volumes I a VI, desenvolvidas em parceria com o Instituo 
Falcão Bauer a partir das normas brasileiras de desempenho, normas prescritivas 
específicas, regulamentos e legislações aplicáveis. 

O Projeto de Transposição das UBSs, cujas instruções para apresentação constam deste 
volume, deverá ser desenvolvido a partir dos Projetos de Referência Padronizado, 
disponibilizados no site http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_requalifica_ubs.php. 

As instruções contidas neste volume destinam-se exclusivamente para a apresentação do 
Memorial Descritivo dos Projetos de Transposição das UBSs, no intuito de orientar os 
projetistas quantoa padronização das informações que devem constar e facilitar a análise 
quanto ao atendimento aos requisitos de desempenho. Exigências com relação a 
dimensionamentos e especificações técnicas relativas à segurança, habitabilidade e 
sustentabilidade devem seguir as normas e regulamentações pertinentes. 
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1.1 APRESENTAÇÃO 

Este caderno apresenta de maneira descritiva documento que contempla modelo, 
periodicidade e roteiro de vistorias técnicas a serem conduzidas durante o processo de 
construção da Unidade Básica de Saúde. Explicita de forma abrangente os requisitos 
necessários a serem atendidos em cada etapa da obra. 

Trata-se da formalização de uma rotina de fiscalização, a qual aborda procedimentos a 
serem adotados pelos fiscais responsáveis para o bom desempenho de suas funções e 
inclui documentos que abordam a fiscalização nos âmbitos técnico e qualitativo. 

Tais procedimentos tem como objetivo estabelecer um intercâmbio formalizado de 
informações entre as áreas técnicas e administrativas dos órgãos envolvidos, otimizando 
a tomada de decisões em tempo real e atendendo a celeridade exigida. 

Ressalta-se que os fundamentos adotados para o caderno em questão baseiam-se nos 
conceitos de desempenho, os quais encontram-se apresentados no Volume I – Caderno 
de Requisitos e Critérios de Desempenho para Unidades Básicas de Saúde - UBS, 
publicado pelo Ministério da Saúde. 

1.2 OBJETIVO 

As diretrizes para as vistorias técnicas durante o processo construtivo de Unidades Básicas 
de Saúde - UBS tem como objetivo conferir a execução das obras com fidelidade aos 
projetos executivos concebidos e às especificações técnicas estabelecidas. Também preza 
pelo atendimento aos requisitos e critérios de desempenho, bem como às normas técnicas 
e regulamentos vigentes. 

Adicionalmente, deve ainda zelar pela conformidade e boa qualidade dos materiais e dos 
elementos construtivos utilizados, bem como pela observância do contrato quanto ao plano 
de trabalho e ao cronograma físico-financeiro estabelecido.
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2.1 CONCEITUAÇÃO 

Conceitualmente, a fiscalização trata do acompanhamento técnico e do controle das 
diversas etapas envolvidas em uma obra, com o objetivo de atender integralmente ao seu 
projeto executivo e às especificações nele contempladas, resultando em uma edificação 
com o nível de qualidade esperado. 

A fiscalização é regida por meio de registros formais de todas as ocorrências durante o 
processo construtivo da unidade assistencial de saúde. Envolve, como ferramentas dos 
registros realizados pelo fiscal, a seguinte documentação: 

2.1.1 Plano de Trabalho 

Documento a ser entregue pelo Fornecedor antes do início da obra. Nele estão 
contempladas todas as etapas construtivas e respectivas intenções de prazo de entrega. 
Também agrega o cronograma físico-financeiro pormenorizado, orientando a periodicidade 
das vistorias durante o processo construtivo. 

2.1.2 Livro de Ocorrências 

Documento fornecido pela Contratante (ver Anexo A), o qual deve permanecer na 
obra.Tem como finalidade registrar toda e qualquer ocorrência constatada pelo fiscal com 
relação a qualidade e andamento das obras e serviços. 

Nesse livro deve constar ainda o registro da presença do fiscal, caracterizado pela data e 
sua assinatura, a cada vistoria realizada, ainda que não haja qualquer ocorrência a ser 
relatada. 

O livro deve possuir numeração própria, com duas folhas destacáveis e uma fixa que 
permanece na obra. As folhas destacáveis são destinadas a: 1ª via – destinada ao fiscal e 
deve ser incorporada ao Relatório Periódico de Fiscalização, 2ª via – destinada ao 
Fornecedor e 3ª via – folha fixa que deve permanecer na obra.  

2.1.3 Relatório Periódico de Fiscalização 

Documento a ser elaborado pelo fiscal, com periodicidade definida em função do Plano de 
Trabalho (cronograma físico-financeiro), a qual é marcada pela implantação da obra, 
etapas intermediárias – etapas críticas de execução (intrínsecas ao sistema construtivo 
adotado) e etapa final correspondente a entrega final da obra e todo documental pertinente 
(as built de projetos, habite-se, licenças de funcionamento, etc.). Esse documento é 
qualitativa e tecnicamente suportado pelos modelos de check lists referentes a “Plano de 
Qualidade da Obra” (ver Anexo B) e a “Execução da Obra” (ver Anexo C),respectivamente. 

2.1.4 SISMOB – Sistema de Monitoramento de Obras 

Trata-se de sistema de monitoramento, execução e controle das obras para 
estabelecimentos assistenciais de saúde, de domínio do Ministério da Saúde. Esse deve 
ser alimentado, guardados os respectivos perfis, pelo fiscal  e pelo fornecedor com dados 
e imagens referentes a todas as etapas do processo construtivo da obra. É acessado 
virtualmente por meio do endereço http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/, mediante 
cadastro concedido pelo Ministério da Saúde. 
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2.2 ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

Para o atendimento dos objetivos anteriormente descritos, cabe à Fiscalização as 
seguintes atribuições: 

 O fiscal deve, antes do início da obra, estudar e analisar os projetos executivos,
memoriais descritivos, plano de trabalho, cronograma físico-financeiro,
especificações técnicas e demais documentos técnicos pertinentes, bem como
consultar toda essa documentação sempre que necessário, visando o bom
acompanhamento e a supervisão de todos os trabalhos;

 Quando do início da obra deve definir, após alinhamento com o Fornecedor e a seu
critério, o “Plano de Controle” referente a ensaios de controle tecnológico
previamente estabelecidos para os materiais e componentes a serem empregados
pelo Fornecedor, às expensas desse último (conforme previsão contratual). Os
resultados desses serão avaliados pelo fiscal.

 Para a definição do Plano de Controle é necessário estipular a amostragem que será
representativa do lote, fixando freqüência de retirada da amostra e condições para a
retirada (aleatoriedade, local, temperatura, manuseio, entre outras). Para diversos
materiais e componentes já existem normas que consideram a questão do controle
da qualidade do recebimento em obras, determinando o procedimento necessário
para poder-se inferir sobre a qualidade do lote a partir de uma amostra confiável.

 Em função do tipo de obra (sistema construtivo) o Plano de Controle poderá
constituir-se apenas em verificações por inspeções visuais e/ou documentais.

 Efetuar as vistorias técnicas ao longo da execução das obras e serviços, cumprindo
obrigatoriamente o plano de visitas estabelecido, conforme plano de trabalho e
cronograma físico desenvolvido pelo Fornecedor. Ressalta-se que as visitas devem
ocorrer em etapas críticas da obra, considerando-se o sistema construtivo adotado.
Nessas vistorias o fiscal deverá estar atento aos seguintes aspectos:

 Impugnar materiais e/ou serviços que tenham sido, ou viriam a ser empregados
e/ou executados em não conformidade aos projetos executivos, memoriais
descritivos, plano de trabalho, cronograma físico-financeiro, especificações
técnicas, normas, procedimentos e demais documentos técnicos pertinentes;

 Notificar e alertar  o órgão da municipalidade responsável pela coordenação de
obras sobre a necessidade de efetuar alterações em cronogramas e sempre
que possível, indicar as soluções dos problemas (com anuência da
coordenação de obras) que lhe são propostos pelo Fornecedor, relacionados à
interpretação dos projetos executivos e especificações técnicas. Ressalta-se
que os projetos executivos e especificações técnicas não podem sofrer
alterações sem anuência do Ministério da Saúde;

 Exigir que o Fornecedor observe rigorosamente os prazos estabelecidos em
contrato, alertando para a necessidade de aumento de mão de obra,
equipamentos, entre outros, quando necessário;

 Verificar e exigir do Fornecedor a implantação do “Plano de Controle”
(realização de ensaios, inspeções, etc.);

 Efetuar medições e preencher documentos voltados a formalização das
vistorias (Livro de Ocorrências, SISMOB);

 Efetuar o recebimento de obra e serviços concluídos;
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 Advertir o responsável técnico do Fornecedor sobre eventuais falhas que
estejam ocorrendo, solicitando providências técnico-administrativas no sentido
de evitar atrasos nos prazos previstos e prejuízos à qualidade dos serviços.

 Elaborar os relatórios periódicos de acompanhamento dos serviços (Relatório
Periódico de Fiscalização);

 Propor ao órgão responsável pela coordenação de obras, por escrito, nos próprios
documentos de rotina, medidas preventivas e/ou eventuais sanções contra o
Fornecedor, tais como:

 Advertência por serviços incorretos ou inobservância de prazos;

 Embargo das obras e/ou serviços;

 Rescisão contratual;

 Aplicação de multas contratuais, quando necessário.

Obs.: A efetiva adoção de medidas ou sanções fica a critério e responsabilidade do 
titular do órgão responsável pela coordenação de obras. 

Preferencialmente o fiscal deve utilizar os documentos de rotina “Livro de Ocorrências e 
Relatório Periódico de Fiscalização” para efetuar comunicações formais específicas de 
cada obra ao órgão responsável pela coordenação de obras. A Fiscalização deve utilizar 
apenas os documentos de rotina ou formulários específicos de comunicação interna, caso 
existam, para efetuar comunicações a respeito de qualidade, prazos, alterações de 
serviços e outras informações consideras relevantes. 

Os fiscais devem efetuar, com a máxima freqüência possível, contatos com o órgão 
responsável pela coordenação de obras, de modo a manter constantemente atualizada 
todas as informações referentes às obras e serviços em execução. 

Ressalta-se que qualquer decisão referente a alterações de projetos e cronogramas 
inicialmente previstos para a execução das obras, deverá ser obrigatoriamente discutida 
com o titular do órgão responsável pela coordenação de obras, cabendo a este o 
encaminhamento da solução final. 

Considera-se que as informações constantes nos relatórios e documentos expedidos pela 
Fiscalização estão voltadas não somente ao acompanhamento, controle e supervisão das 
obras e serviços, mas também à criação de subsídios para a realimentação de informações 
em diversas gerências envolvidas. 

As comunicações formais do fiscal para o Fornecedor devem ser formuladas, única e 
exclusivamente, no “Livro de Ocorrências” da respectiva obra. Esse procedimento não 
exclui a obrigação do fiscal de interpelar verbalmente o Fornecedor, para efetuar 
comunicações e solicitar informações concernentes ao acompanhamento dos serviços. 

As comunicações do Fornecedor para o órgão responsável pela coordenação de obras, 
deverão ser efetuadas formalmente por meio de carta, devidamente protocolada nas 
instâncias cabíveis. Não cabe a fiscalização receber oficialmente qualquer notificação que 
venha a ser realizada pelo Fornecedor. 

No entanto, fica a critério da Fiscalização, incorporar ao “Livro de Ocorrências” eventuais 
comunicações dirigidas a ela, especificamente feitas pelo Fornecedor, no âmbito da obra 
em questão.  
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2.3 DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA 

Para obtenção de um desempenho satisfatório de suas funções, é fundamental que a 
Fiscalização tenha pleno conhecimento das diretrizes para vistorias técnicas contempladas 
neste caderno, bem como dos documentos técnicos auxiliares, quais sejam: 

 Caderno de Serviços e Encargos; 

 Projetos Executivos (Transposição e Implantação) e respectivos Memoriais 
Descritivos; 

 Check-list do Plano de Qualidade da Obra; 

 Check-list da Execução da Obra; 

 Plano de Trabalho (contemplando o cronograma físico-financeiro). 
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A melhoria da qualidade das obras está intrinsicamente ligada a uma fiscalização eficiente 
e planejada.  

Por se tratar de diversas disciplinas envolvidas, a Fiscalização é tida como uma atividade 
complexa, gerando a necessidade da elaboração do manual em questão, o qual contribui 
de forma efetiva para o esclarecimento das atribuições dessa fiscalização, beneficiando 
diretamente as condições físicas das unidades assistenciais de saúde e, 
conseqüentemente, do usuário. 

Portanto, cabe ao fiscal conhecer profundamente esse manual, bem como as instruções e 
demais documentos de referência nele contidas, com a finalidade de executar o seu 
trabalho com nível de qualidade adequado, conferindo repetibilidade de conceitos em todas 
as obras que esteja envolvido.
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ANEXO A - Modelo de “Livro de Ocorrências”
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Logotipo da 
municipalidade 

Livro de 
Ocorrêcias 

NºXXX 
Relatório de 
Ocorrências 

Revisão: 00

Página: x/xx

Logotipo do  
Fornecedor 

Obra: (Endereço da Obra) 
Contrato: (Número do Contrato) 
Data: (Data da ocorrência) 

CONTRATANTE: 

FORNECEDOR: 

RESPONSÁVEL (Fornecedor): 

RESPONSÁVEL (Contratante/Fiscal): 
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ANEXO B - Modelo de Planilha  “Plano de Qualidade da Obra”
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ANEXO C - “Modelo de Planilha para Vistoria Técnica Durante 
Processo de Execução  da Obra”
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ANEXO C.1 - “Modelo de Check List – Vistoria Técnica/Serviços” 
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Responsável (Fornecedor):

Data da Vistoria:

Descrever  os tipos de impermeabilizações adotadas devido à ação da água proviniente do uso da edificação e de 
intempéries.

Descrever  a composição do sistema de rodapé, se adotado.

Descrever  os tipos de revestimentos de parede adotados para áreas secas (salas de aula, áreas administrativas, áreas 
técnicas etc.) e sujeitas a molhagem (vestiários, banheiros, cozinha, copa, refeitório, etc.).

d) Sistema de Piso Interno/Externo

Descrever  os tipos de impermeabilizações adotadas devido à ação da água proviniente do uso da edificação e de 
intempéries.

Descrever  os tipos de impermeabilizações adotadas devido à ação da água ascendente por capilaridade proviniente 
do lençol freático ou de intempéries.

Descrever  o tipo de piso adotado para todos os ambientes internos (sala de aula, cozinha administrativo, banheiros, 
etc.) e externos (acessos e circulação) da edificação.

SERVIÇOS

Descrever  os tipos de vedações adotados para todas as interfaces (ex: fundação/painel, painel/painel, 
painel/caixilhos, painel/laje , painel/sistema de cobertura, etc.).

 Caracterização dos elementos que compõem o sistema estrutural:

Descrever  a composição do sistema estrutural (destacar todos os elementos que o constituem), apontando 
características dimensionais, fixações, pinturas de proteção, espaçamento entre peças estruturais, contraventamentos 
etc.

c) Sistemas de Vedação Vertical Interno e Externo
Descrever  sua composição (ex: painel sanduíche  - descrever o elemento construtivo da face interna/externa, miolo, 
etc.).

Descrever  o tipo de fixação adotado para todas as interfaces (ex: fundação/painel, painel/painel, painel/caixilhos, 
painel/laje , painel/sistema de cobertura, etc.).

Descrever sinteticamente o sistema estrutural adotado (ex: estrutura convencional em 
concreto/alvenaria/madeira/metálica ou painéis estruturais, entre outros). 

MODELO DE CHECK LIST PARA "EXECUÇÃO DE OBRA"

Contratante:

Endereço da obra:
Sistema construtivo:

a) Fundação

Tipo:
Descrever sinteticamente o tipo de fundação adotado (sapata, radier, estaca, etc.).
Quantidade / Dimensões:
Informar quantidades e dimensões principais do tipo de fundação adotada (ex: radier - comprimento x largura x 
espessura).
b) Sistema Estrutural
Tipo:

Fornecedor:
Contrato nº:

Responsável (Contratante/Fiscal):

Ambiente: Creche II / Repouso (*)
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Descrever o sistema de sinalização de incêndio utilizado (identificação de equipamentos e de rotas de fuga).

e) Sistema de Cobertura

Descrever  a composição do sistema de rodapé, se adotado.

Descrever sinteticamente o sistema estrutural da cobertura  (ex: estrutura madeira/metálica, entre outros). 

Descever  a existência de desníveis entre áreas específicas (ex: box, wc/corredor, cozinha, etc.).

Descrever  a utilização de caimentos para o escoamento da água proviniente de utilização da edificação e intempéries.

f.2) Proteção Ativa
Descrever equipamentos de combate a incêndio (hidrantes, extintores)

Descrever  a composição dos elementos , apontando características dimensionais, fixações, pinturas, isolantes térmicos 
, existência de áticos ventilados ou não,  etc.

Atender integralmente os requisitos e critérios dispostos na NBR9050.

Descrever  elementos destinados a proteção/impermeabilização (ex: rufos, mastiques, calhas, etc.)

f) Sistema de Proteção Contra Incêndio
f.1) Proteção Passiva

Descrever  o tipo de proteção destinado a resistência ao fogo das estruturas.
Descrever  os elementos construtivos  destinados a compartimentação de ambientes.

g) Sistema hidráulico de abastecimento de água e de esgoto
Verificar o sistema de entrada de água de abastecimento.
Verificar o sistema de distribuição de água de abastecimento (linhas principais e ramais).
Verificar metais sanitários.
Verificar  registros de manobra (registros de gaveta, intermediários, barrilete, etc.).
Verificar ralos e assemelhados.
Verificar louças sanitárias.

i.2) Natural
Verificar dimensões, tipos de caixilhos e de vidros  utilizados por ambiente.

Verificar especifidades hidráulicas (abastecimento e esgoto) da cozinha.
h) Sistema elétrico (ABNT NBR 5410)
Verificar condição de distribuição de conduites.
Verificar quadros de energia.
Verificar caixas de distribuição.

(*) Todos os "ambientes" devem ser vistoriados conforme os serviços acima listados, quando pertinentes. Os 
ambientes encontram-se listados no Anexo C.2.

Verificar quantidade, alturas, características dos pontos de alimentação de energia elétrica.

j) Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (ABNT NBR5419)
Verificar bitola dos cabos de captação e aterramento.

k) Acessibilidade (ABNT NBR 9050)

Verificar quantidade de captores Franklin.
Verificar quantidade de intermediários.
Verificar fixadores (galvanizados) de fixação dos cabos de captação e aterramento.
Verificar poços de aterramento (hastes, conecções, isolamento com brita, tapa em ferro fundido, etc.).
Verificar aterramento de elementos metálicos, quando houver.

i) Verificar sistema de iluminação 

Verificar  tipos de luminárias instaladas por ambiente e quantidade e tipo de lâmpadas (por luminária);
Verificar quantidades de luminárias por ambiente;

i.1) Artificial
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ANEXO C.2 - “Planilha de Ambientes” 
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Conjunto 
funcional 

Ambiente 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
o

 Gerencia e Administração 

Sala de atividades coletivas/ACS 

Sala de Arquivo/Prontuário 
Almoxarifado 

Sanitários 

A
te

nd
im

en
to

 

Sala de Espera 
Recepção 
Consultório 

Consultório odontológico 
Sala de Vacina 

Sala de Curativo 
Sala de Inalação 

Sala de Procedimentos 
Sala de Coleta 

Estocagem/Dispensação de Medicamentos 
Escovário 

Sanitário Comum 
Sanitário PNE 
Corredor (dia) 

Corredor (noite) 

S
er

vi
ço

s 

Copa / Cozinha 
Sala de Utilidades 

Sala de Esterilização 
Sala de Expurgo 

Depósito de Resíduos Comuns 
Depósito de Resíduos Reciclados 

Depósito de Resíduos Contaminados 
Deposito de material de limpeza - DML 

Sala de maquinas / compressor (inalação e odonto) 

Sanitário/Vestiário 
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