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A Região de Saúde Leste compreende as RAs de Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico
e São Sebastião. Sendo a população total de 313.565 pessoas conforme dados de
projeção da CODEPLAN para 2020, utilizando como fonte o IBGE. Sendo
distribuídos em Itapoã e Paranoá 139.437 habitantes; Jardim Botânico e São
Sebastião 174.126 habitantes, com maior concentração populacional em São
Sebastião.

Segundo dados de projeção, a Região Leste apresenta maiores taxas de
crescimento. Isso ocorre pela incorporação de novos empreendimentos como
ocorreu no Jardins Mangueiral, Paranoá Parque e agora Itapoã Parque e Crixás em
São Sebastião, resultando em uma taxa de crescimento de em média 10% desde
2010. Apresentando ainda  a maior taxa de crescimento para 2020-2030.

J U S T I F I C A T I V A
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A projeção de crescimento populacional na região de São Sebastião de
aproximadamente 100% quando comparado os anos de 2010 e 2030, assim como a
população jovem em idade fértil e produtiva.
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Quanto ao índice de vulnerabilidade São Sebastião destaca-se com um dos piores
índices de vulnerabilidade evidenciando a dependência do SUS.

Considerando os dados populacionais prezando pelo acesso do pacientes à rede de
urgência e emergência e pela demanda de leitos conforme perfil epidemiológico, um
equipamento de saúde que atenda as RAs de São Sebastião e Jardim Botânico é
essencial.

Conforme dados da CODEPLAN em Projeção da capacidade de leitos hospitalares
do sistema único de saúde do Distrito Federal no período de 2018 - 2025 que versa:
" quando analisada a capacidade necessária de leitos por grupos etários entre 2018
e 2025 (gráfico 2), observou-se crescimento dos leitos hospitalares para os idosos e
de um aumento típico dos leitos para os adultos, enquanto houve redução na
quantidade necessária de leitos hospitalares para as crianças. Esse cenário reforça
as mudanças na estrutura etária esperada para o Distrito Federal: diminuição dos
grupos mais jovens, ao passo que avança o envelhecimento populacional no
território, com maior número de idosos."
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Produção CODEPLAN com base na Portaria nº 1631/2015/MS

Produção CODEPLAN com base na Portaria nº 1631/2015/MS
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A T E N D I M E N T O S  E

D E M A N D A  D E  L E I T O S

São realizados em média 10.000

atendimentos/mês no HRL e em torno de 4500

na UPA de São Sebastião. E 55% de

trasnfrência da APS para emergência é da área

de abrangência de São Sebastião.

A Região de Saúde Leste é composta por 1 Hospital Regional, 2 Policlínicas, 1
Centro de Parto Normal, 32 UBS, 2 UPAS.
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P A R Â M E T R O S  P A R A

C Á L C U L O  D E  L E I T O S
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C Á L C U L O

D I M E N S I O N A M E N T O  D E

L E I T O  G E R A I S
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N E C E S S I D A D E  D E  L E I T O S

De acordo com parâmetros que trata os artigos 102 a 106 da Portaria de
Consolidação nº 1 de 28 de setembro de 2017, com parâmetros mínimos e máximos
para atender a população segue o dimensionamento de leitos para região. 

Considerando ainda a proximidade de São Sebastião com a população prisional,
afim de otimizar os recurso da rede sugere-se também leitos de enfermaria prisional
e leitos de saúde mental.

Quantidade atual de leitos HRL: 240
Quantidade mínima dimensionada: 427
Quantidade máxima dimensionada: 689
Quantidade de leitos prisional dimensionada: 10



P A R Â M E T R O S  P A R A

C Á L C U L O  D E  L E I T O S  U T I
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C Á L C U L O

D I M E N S I O N A M E N T O  D E

L E I T O S  U T I

N E C E S S I D A D E  D E  L E I T O S
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De acordo com parâmetros que trata os artigos 102 a 106 da Portaria de
Consolidação nº 1 de 28 de setembro de 2017, com parâmetros mínimos e máximos
para atender a população segue o dimensionamento de leitos para região há
necessidade de 37 a 115 leitos de UTI adulto e 3 a 21 leitos de UTI pediátrica. 

Segue o dimensionamento de leitos gerais por especialidade e leitos de UTI, o
quantidade de leitos por especialidade foi avaliada conforme o cálculo apresentado,
e as especialidades de clínica médica conforme sugestão da SAIS.



Atual: 30 leitos
Mínimo: 60
Máximo: 60
Necessidade: 30

L E I T O S  P O R  E S P E C I A L I D A D E

NeonatologiaObstetrícia Pediatria Clínica

Atual: 0 leitos
Mínimo: 7
Máximo: 16
Necessidade: 12

Leitos Gerais

Pediatria Cirúrgica* Clínica Cirúrgica

Atual: 0 leitos
Mínimo: 3
Máximo: 21
Necessidade: 20

UTI ADULTO

UTI PEDIATRICA
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PrisionalSaúde Mental

Clínica - Cardiologia Clínica - Nefrologia / Hemodiálise

Clínica - Ginecologia

Atual: 12
Mínimo: 10
Máximo: 20
Necessidade: 8

Atual: 12
Mínimo: 44
Máximo: 78
Necessidade: 20

Atual: 30
Mínimo: 190
Máximo: 322

Atual: 96
Mínimo: 116
Máximo: 192
Necessidade: 40

Atual: 10
Mínimo: 37
Máximo: 115
Necessidade: 40

Atual: 4
Mínimo: 4
Máximo: 10
Necessidade: 10

Atual: 0
Mínimo: 18
Máximo: 18
Necessidade: 18

Necessidade: 20 Necessidade: 40

Necessidade: 20

Clínica - Cuidados
Prolongados

Necessidade: 30

Clínica - Médica 2 Unidades

Necessidade: 80



Necessidade: 30 leitos
Observação amarelo
2 Leitos Trauma
15 leitos verdes
(medicação)

E M E R G Ê N C I A

PediátricoAdulto Box

Atual: 3 salas
Mínimo: 6 salas
Necessidade: 3 salas
RPA: 6 leitos

Centro Cirúrgico
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Necessidade: 10
leitos

Pediátrico: 4
Adulto: 8
Isolamento Pediátrico: 1
Isolamento adulto: 2

Atual: 2 salas
Mínimo: 5 salas
Necessidade: 3 salas

Centro Obstétrico

Atual: 8 leitos
Mínimo: 25 leitos
Necessidade: 20 leitos

PPP

As áreas do serviço de urgência deve ser dividido em blocos: Bloco de pronto
atendimento interligado ao Bloco de urgência e observação; Bloco de
procedimentos; Bloco materno infantil (entrada separada com classificação); Bloco
de apoio Diagnóstico; Bloco de apoio logístico; Bloco de apoio administrativo.
A área física acima descrita foi dividida em blocos porque é aconselhável, do
ponto de vista funcional, que estas áreas estejam mais ou menos contíguas,
dando o máximo de racionalidade possível ao fluxo dentro da unidade. Assim, o
bloco de pronto atendimento deve apresentar uma entrada para pacientes que
vem por busca espontânea, deambulando, que dá acesso direto à recepção e sua
respectiva sala de espera. Neste mesmo bloco, deve ser estruturado o
acolhimento dos pacientes, que pode ser feito pela própria recepção ou por
funcionários designados e treinados para este fim, dependendo do volume da
demanda. A seguir deve ser realizada a triagem classificatória de risco.
O bloco de urgência deve ter uma outra entrada, com acesso coberto para
ambulâncias, portas amplas para a entrada de pacientes em macas e fluxo ágil
até a sala de emergência. Esta deve comportar o atendimento de dois ou mais
casos simultaneamente, dependendo do porte da unidade. As macas devem
apresentar rodas e grades e devem estar distribuídas de forma a garantir a livre
circulação da equipe ao seu redor.
É aconselhável que os blocos de apoio diagnóstico e de procedimentos tenham
situação intermediária entre os blocos de pronto atendimento e de atendimento de
urgência, com acesso fácil e ao mesmo tempo independente para cada um deles.
Quanto aos blocos de apoio logístico e administração, devem estar situados de
forma a não obstruir o fluxo entre os demais blocos já mencionados.



E M E R G Ê N C I A
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Salas de Acolhimento
Salas de Classificação de Risco com rota de fuga para profissionais
Sala de espera para atendimento médico após Classificação de Risco
Consultórios de especialidades de urgências
 

SEI 00144-00002512/2019-21 - GASFURE

É essencial a análise da PORTARIA Nº 354, DE 10 DE MARÇO DE 2014 que
publica a proposta de Projeto de Resolução "Boas Práticas para Organização e
Funcionamento de Serviços de Urgência e Emergência", considerando o descrito
no Plano de Necessidade quanto ao Atendimento de Urgência e Emergência
unidade funcional 2 - Atendimento imediato nº 2.1.1 (anexo)
Onde lê-se - "Sala de triagem médica e/ou de enfermagem" 
Correto - segundo anexo da referida portaria são necessárias:

Além do exposto acima foi identificado a necessidade: Sala de espera para
atendimento médico após Classificação de Risco; Consultórios de especialidades
de urgências; Sala de repouso; Área de paramentação e desparamentação para
profissionais; Rota rápida; e Farmácia da emergência.

Quanto às instalações o anexo da portaria traz que o Serviço de Urgência e
Emergência deve possuir:
1. sistema de energia elétrica de emergência para os equipamentos de suporte à
vida e para os circuitos de iluminação de urgência;
2. circuitos de iluminação distintos, de forma a evitar interferências
eletromagnéticas nos equipamentos e nas instalações;
3. sistema de abastecimento de gás medicinal, com ponto de oxigênio, e ar
medicinal nas salas de nebulização, sala de observação e sala de reanimação e
estabilização; e
4. o Serviço de Urgência e Emergência deve possuir áreas de circulação e portas
dimensionadas para o acesso de macas e cadeiras de rodas.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0354_10_03_2014.html


L E I T O S  P O R  E S P E C I A L I D A D E
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Conforme observado, a necessidade seria de um hospital de porte grande com
atendimento em clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, UTI adulto, UCIN e UTI
pediátrica. No caso da pediatria, pelo perfil epidemiológico e demanda de
atendimento na região, necessitamos apenas de parâmetro mínimos de leitos.
O Hospital Regional de São Sebastião seria referência clínica da região, enquanto
o HRL fortaleceria sua referência cirúrgica.
Devido a demanda sugere-se um bloco materno infantil para referência da casa de
parto que se localiza em São Sebastião, região e RIDE. 
Além disso, o Hospital Regional de São Sebastião seria referência para população
prisional em Clínica Médica e Cirúrgica o que a liberaria leitos no HRL e no
HRAN.
Também foi incluído a necessidade de uma ala para internação em saúde mental.
Segundo os parâmetros apresentados, e considerações da SAIS, o complexo
hospitalar com 388 leitos de retaguarda ao total.



Á R E A S  D I A G N Ó S T I C A S
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T O M Ó G R A F O

Considera-se como área de cobertura máxima de um tomógrafo, para garantia do
acesso ao exame principalmente em casos de urgência/emergência, um raio de 75 km
ou 100 mil habitantes, o que for atingido primeiro.
Portanto é necessário que o hospital possua tomografia dado a demanda populacional.

U L T R A S S O M

C O N V E N C I O N A L

O parâmetro considera, a partir da revisão da literatura, a necessidade de 150
ultrassonografias/1.000 habitantes/ano. Considera-se a produtividade, por
equipamento/ano, de 3.024 exames.
Produtividade do equipamento: 3.024 exames/ano
Estimativa de necessidade: 150 exames/1.000 hab/ano

Para cálculo da necessidade estimada de ultrassonografias ao ano:
N ultrassonografias ao ano = (total da população x 150)/1000
Para estimativa do número de equipamentos de ultrassonografia (U):
U = N (necessidade de ultrassonografias)/3.024

Necessidade ultrassonografia Hospital Regional de São Sebastião:
N: 215693 x 150/1000 = 32354 exames ano
U: 32354/3024 = 10 aparelhos

Conforme cálculo da necessidade estimada de ultrassonografias ano, seriam
necessários 10 aparelhos. (Sendo 1 para cada UTI, 1 para o box) 
Ressalta-se que a alocação dos equipamentos deve considerar o acesso dos usuários
aos exames.



U L T R A S S O M  O B S T É T R I C O
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Dados para o cálculo da necessidade de ultrassonografias obstétricas:
Estimativa do número de gestantes (NG)
N de nascidos vivos (SINASC) X 1,05 (fator de ajuste)
Estimativa de gestantes de risco habitual (RH) 85% de NG
Estimativa de gestantes de alto risco (AR) 15% de NG
Indicação de ultrassonografias:
TODAS AS GESTANTES
Ultrassom convencional: 1 exame/gestante
GESTANTES DE ALTO RISCO
Ultrassom convencional: 2 exames/gestante
Ultrassom obstétrico com Doppler: 1 exame/gestante

Cálculo do número de ultrassonografias convencionas necessárias (UC): 
UC = RH + (2 × AR)
Cálculo do número de ultrassonografias Doppler necessárias (UD): 
UD = AR
Considerando a produtividade de cada equipamento como 3.024 exames/ano, o número
de equipamentos convencionais (EqC) necessários seria:
EqC = UC/3.168
De ultrassons Doppler (EqD): EqD = UD/3.024

Necessidade de ultrassom obstétrico Hospital Regional de São Sebastião:
UC: 2430 + (2 X 428) = 3286
UD: 428
EqC: 3286/3168 = 1 aparelho
EqD: 428/3024 = 0

Conforme cálculo da necessidade estimada de ultrassonografias ano, seriam
necessários 01 aparelho para atender a demanda de ultrassom obstétrico.

Ressalta-se que os parâmetros definidos devem considerar o adequado acesso das
gestantes ao exame. Nesse sentido, adota-se o parâmetro de um deslocamento máximo
de 30 minutos para acesso ao exame, o que equivaleria a cerca de 30 km de distância.



M A M Ó G R A F O
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Dados para o cálculo da necessidade de mamografias/ano, consideram-se as
indicações de realização dos exames:

Mulheres de 40 a 49 anos
10% - indicação de mamografia diagnóstica (D1)
10% - outras indicações (Ou)

Mulheres de 50 a 69 anos
50% - indicação rastreamento (R1)
8,9% - indicação diagnóstica (D2)

A partir da revisão da literatura, considera-se a produtividade do equipamento de
realização de 6.758 exames/ano.
Cálculo do número necessário de mamografias/ano (NM): NM = D1 + D2 + R1 + Ou
Cálculo do número necessário de mamógrafos: Nm = NM/6.758

Necessidade de mamografias Hospital de São Sebastião
NM: 1480 + 1480 + 6842 + 1176 = 10.979
Nm: 10979/6.758 = 1 aparelho

Conforme cálculo seria necessário um aparelho de mamografia no Hospital
Regional de São Sebastião

Para a alocação dos equipamentos deve-se considerar o acesso das usuárias ao
exame. Para essa garantia propõe-se o parâmetro de tempo de deslocamento de 60
minutos, ou a distância máxima de 60 quilômetros.
Cabe ressaltar que a Lei Federal nº 11.664 de 29 de abril de 2008, determina que o SUS
deve assegurar a realização de exame mamografia a todas as mulheres a partir dos 40
(quarenta) anos de idade;



R E S S O N Â N C I A
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Teslas de RM >> 1,5 são suficientes para qualidade de imagem e produção de exames
A partir da revisão da literatura, considera-se:
Produtividade do equipamento: 5.000 exames/ano
Estimativa de necessidade: 30 exames/1.000 hab/ano

Para cálculo da necessidade estimada de ressonâncias ao ano:
N ressonâncias ao ano = (total da população x 30)/1.000 
Para estimativa do número de equipamentos de ressonâncias (U):
U = N (necessidade de ressonâncias)/5.000

Necessidade de ressonância Hospital de São Sebastião
N: 407.612 x 30 /1000 = 12.228
U: 12.228 / 5.000 = 2 aparelhos

Conforme cálculo seriam necessários 2 aparelhos no Hospital de São Sebastião,
mas como o serviço é regulado em panorama três e há regulação em outras
Unidades, sugere-se instalação pela necessidade da Região 1 aparelho de
ressonância.

Ressalta-se que a alocação dos equipamentos deve considerar o acesso dos usuários
aos exames, considerando o tempo máximo de deslocamento de 60 minutos ou 30 Km.



R A I O  -  X  E  D E N S I T O M E T R I A
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SEI: 00144-000025122019-21 - SES/SAIS/CATES/DUAEC

Necessidade de 3 salas  de Raio-Digital fixo, e 01 Raio-x móvel Digital motorizado
para cada UTI e serviço de emergência, sendo assim 4 Raio-x móveis.

Sugerimos a inclusão de aparelho de Densitometria, visto que os outros métodos
diagnósticos já estão contemplados.
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SEI: 00144-000025122019-21 - SES/SAIS/CATES/DUAEC

- No caso do Hospital de São Sebastião, deverá ser instalado somente laboratório de
emergência, em conformidade com as diretrizes reguladas pela RESOLUÇÃO Nº 302,
DE 13 DE OUTUBRO DE 2005 da ANVISA
Sendo assim, o Apoio Diagnóstico - PATOLOGIA CLÍNICA deve conter:
- Box de coleta de material
- Sala de coleta de material 
- Área para classificação e distribuição de amostras (triagem)
- Laboratório (sala) para a realização dos exames básico de Hematologia, Bioquímica,
testes sorológicos rápidos e urinálise 
- Laboratório (sala) de Microbiologia para a semeadura e armazenamento das amostras
para posterior envio e processamento no Laboratório do HLR.
- Ambiente adequado para almoxarifado
Ressaltamos que os demais exames deverão ser encaminhados para o Laboratório de
Rotina mais próximo. Não se realiza exames de imunofluorescência em emergência,
pois são exames complexos que necessitam de corpo técnico qualificado e com
expertise para tal finalidade. 
Os exames de Virologia, Micologia e Biologia Molecular são setores instalados no
LACEN.



A N A T O M I A  P A T Ó L O G I C A
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SEI: 00144-000025122019-21 - SES/SAIS/CATES/DUAEC

Para o serviço de anatomia patológica é necessário:

- Serviço de macroscopia
- Câmaras frias
- Serviço com aparelho de processamento de Imunohistoquímica
- Sala de congelação no centro cirúrgico
- Sala de necrópsias
- Arquivo de peças, laminas, blocos e fotografias
- Equipamentos para histologia, citologia, congelação: criostato de chão, histotécnico,
microtomo, impressora de cassete de tecido, citocentrífuga, central de inclusão de
parafina



D E M A N D A  D E

E S P E C I A L I S T A S
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L I N H A S  D E  C U I D A D O S  
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20h  Médico Obstetra
80h  Pediatra
100h  Enfermeiro
40h Psicólogo
100h Assistente Social
20h Nutricionista
20h Fisioterapeuta
60h Técnico de
Enfermagem
20h Fonoaudiólogo

3 Consultórios médicos
7 Consultórios equipe
multi
Espaço mamãe e bebê

Doenças infecciosasMaterno Infantil

80h Infectologia
20h Psicologia
20h Assistente Social

1 Consultório médico
1 Consultório equipe
multi

20h Mastologista
24h Enfermeiro
8h Assistente Social
10h Psicólogo
4h Ginecologista

1 Consultório médico
1 Consultório equipe
multi

Mulher

Além das áreas comuns descritas para policlínica cada ambulatório das linhas de
cuidados da materno infantil, mulher e doenças infecciosas e saúde mental deve
conter as seguintes estruturas: sala de recepção, sala de atendimento técnico,
sala de atendimento inicial, ponto de apoio (ponto central entre os consultórios),
sala de observação, espaço saúde (sala de reuniões compartilhada). Ou que os
espaços sejam integrados entre as linhas de cuidados. Sendo ao total 16
consultórios dos circuitos.
 

20h Psiquiatra
30h Psicologia
30h Assistente Social

1 Consultório médico
1 Consultório equipe
multi

Saúde mental



 E S P E C I A L I D A D E S
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80h - 2  Consultório1 Consultório

Gastroentelogia

80h - 2 Consultórios

ReumatologiaCirurgia Ginecológica

1 Consultório

Pé diabético e
feridas complexas

1 Consultório

Estomia

80h - 2 Consultórios

Otorrino

40h - 1 Consultórios

Vascular

80h - 2 Consultórios

Nefrologista

160h - 4 Consultórios

Cardiologia

80h - 2 Consultórios

Pneumologia

80h - 2 Consultórios

Oncologista

80h - 2 Consultórios

Dermatologia

120h - 3 Consultórios

Oftalmologia

160h - 4 Consultórios

Cirúrgico

2 salas

Pequenas cirurgias

120h - 3 consultórios

Psiquiatria

80h - 2 consultórios

Psicologia

80h - 2 consultórios

Nutrição

Sendo ao total 32 consultórios.
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De acordo com os levantamentos realizados com base no caderno de Critérios e
Parâmetros Assistenciais para o Planejamento e Programação de Ações e
Serviços de Saúde do Ministério da Saúde e dos processos SEI: 00060-
00026917/2021-53 que trata da situação dos três panoramas e 00060-
00394546/2020-59 que trata do dimensionamento da Atenção Especializada,
Também foi analisado a demanda reprimida de Região conforme link anexo:
Relatório de demanda reprimida Região Leste, e com base no cálculo de
programação da atenção especializada.

O dimensionamento apresentado é com base populacional, não apresentados os
recursos humanos já existentes na região, mas com a proposta do Hospital de São
Sebastião com atendimento especializado diminuiria o gargalo assistencial da
região.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfZp95bTc0Ecr9-6w3qeMzH6hsG-ERajYQ55sz4l0YI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y-gPvRW2u1jkFS5MYON7unaF9zA3ujTK/edit?usp=sharing&ouid=108583602388255465999&rtpof=true&sd=true


A M B I E N T E S  H O S P I T A L A R E S

Conforme Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Que dispõe sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde e portarias vigentes.
Segue ambientes necessário para estrutura hospitalar.

L E I T O S  S A Ú D E  M E N T A L
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PORTARIA Nº 148, DE 31 DE JANEIRO DE 2012
Define as normas de funcionamento e habilitação do Serviço Hospitalar de
Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e
com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras
drogas, do Componente Hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial, e
institui incentivos financeiros de investimento e de custeio.

Seção II

Da Estrutura Física

Art. 5º A estrutura física do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas observará os seguintes
requisitos:

I - iluminação e ventilação adequadas, permitindo que os atendimentos sejam
desenvolvidos com conforto, privacidade, quando necessário, organização e
segurança;

II - em instalações hospitalares de arquitetura vertical, o Serviço Hospitalar de
Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas deve
ficar o mais próximo possível do andar térreo, facilitando o trânsito e reduzindo os
riscos aos usuários do serviço, e possibilitando a integração de pequena área livre
para atividades;

III - busca da compatibilização entre espaços hospitalares concebidos, de acordo
com a economia espacial utilizada pela arquitetura hospitalar, e o uso desses
mesmos espaços de acordo com a dinâmica da atenção psicossocial, em uma
lógica na qual a humanização do cuidado e a convivência se apresentem como
favorecedores do processo terapêutico; e
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PORTARIA Nº 82, DE 03 DE JANEIRO DE 2000
Estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento dos serviços de
diálise e as normas para cadastramento destes junto ao Sistema Único de
Saúde.
 

9.4. Os serviços intra-hospitalares podem compartilhar os seguintes ambientes
com outros setores do hospital, desde que estejam situadas em local próximo, de
fácil acesso e possuam dimensões compatíveis com a demanda de serviços a
serem atendidos:
 a)área de registro (arquivo) e recepção de paciente;
 b)sanitários para pacientes de ambos os sexos;
 c)depósito de material de limpeza;
 d)sala de utilidades;
 e)sanitários para funcionários (ambos os sexos);
 f)copa;
 g)sala administrativa;
 h)área para guarda de macas e cadeiras de rodas;
 i)vestiários de funcionários;
 j)abrigo reduzido de coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde;
 k)área de processamento de roupa.
 9.5. As dimensões dos ambientes estabelecidos no item 9.2 devem estar de
acordo com o disposto na Portaria GM/MS nº1884, de 11 de novembro de 1994, ou
a que vier substituí-la e atender, ainda, às seguintes exigências:
 a) a sala de tratamento hemodialítico deve possuir área mínima de 5,00 m2 por
poltrona/leito, mantendo-os dispostos de forma a permitir uma distância mínima de
1,00m entre as poltronas/leitos, um afastamento mínimo de 0,50m da parede
paralela e de 0,60m entre a cabeceira da poltrona/leito e a parede posterior,
devendo, ainda, permanecer um espaço livre em frente a cada poltrona/leito
correspondente a 1,50 m do limite máximo anterior de cada poltrona/leito;
 b) a sala para diálise peritoneal intermitente - DPI deve possuir área mínima de
8,50 m²/leito para ambientes com até 02 leitos e 6,50m²/leito quando houver mais
de dois leitos, devendo estar dispostos de forma a permitir uma distância mínima
de 1,00m linear entre os leitos, 0,50m entre o leito e a parede paralela, mantendo-
se, ainda, um espaço livre correspondente a 1,50m em frente ao limite anterior de
cada leito. Não é necessário espaço livre entre a cabeceira do leito e a parede
posterior.
 9.6. O serviço deve contar com local apropriado para a guarda de pertences
pessoais dos pacientes durante o turno de diálise. 
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  9.7. As salas de hemodiálise, DPAC e DPI constituem-se em ambientes
exclusivos que requerem iluminação e ventilação naturais e não podem servir de
passagem ou circulação de acesso a qualquer outro ambiente que não pertença ao
serviço.
9.8. As salas de tratamento hemodialítico devem possuir, nelas próprias ou em
ambiente contíguo e de fácil acesso, lavatórios exclusivos ao uso de pacientes
para a limpeza e higienização da fístula.
 9.9. Em todos os ambientes destinados ao atendimento de pacientes, é
obrigatória a existência de lavatórios para uso exclusivo da equipe de saúde,
dotados de torneiras com dispositivos que permitam seu acionamento sem contato
manual, devendo dispor, ainda, de agente antiséptico e recursos adequados para
secagem das mãos, de acordo com especificações escritas pela Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar.
9.10. As salas de DPAC e DPI devem ser providas de pias de despejos no próprio
ambiente, ou em local anexo, para descarte dos resíduos líquidos.
 9.11. As salas de reprocessamento de dialisadores devem ser contíguas e de fácil
acesso às salas de tratamento hemodialítico, além de possuir:
 a)sistema de exaustão de ar;
 b)bancadas próprias para esta operação, em quantidade compatível ao número de
dialisadores reprocessados diariamente, abastecidas de água tratada para diálise,
dotadas de cubas profundas e constituídas de material resistente e passível de
desinfecção;
 c)recipiente de acondicionamento de substâncias desinfetantes para
preenchimento dos dialisadores, constituído por material opaco e dotado de
sistema adequado de fechamento, a fim de evitar emanação de vapores;
 d)local próprio para o armazenamento dos dialisadores em uso, constituído de
material liso, lavável e passível de desinfecção.
 9.12. O posto de enfermagem e serviços deve atender à relação de 01(um) posto
de enfermagem para cada 25 (vinte e cinco) poltronas/leitos nas salas de
tratamento hemodialítico e de 01 (um) posto de enfermagem para cada 08 (oito)
leitos para a sala de DPI, devendo possibilitar a observação visual total das
poltronas/leitos.
 9.13. A sala de tratamento e reservatório de água tratada para diálise deve
constituir-se num ambiente exclusivo para esta atividade, é vedada sua utilização
para qualquer outro fim. Deve dispor de acesso facilitado para sua operação e
manutenção e estar protegida contra intempéries e animais.
 9.14. Os serviços de diálise devem possuir, pelo menos, 01(um) sanitário
adequado ao uso de indivíduos portadores de deficiência ambulatória, de acordo
com a norma NBR 9050 da ABNT.
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 9.14.1. A instalação sanitária pode estar localizada em outra área do hospital,
desde que seja disponível e de fácil acesso para os usuários da Unidade de
Diálise.
9.15. O abrigo reduzido de resíduos sólidos deve obedecer ao disposto na Portaria
GM/MS nº1884, de 11 de novembro de 1994, ou a que vier a substituí-la.
9.16. As paredes, pisos, tetos e bancadas do serviço de diálise devem apresentar
acabamento liso, resistente, impermeável, lavável e de fácil higienização,
atendendo às orientações da Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do
Ministério da Saúde, contidas na publicação Processamento de Artigos e
Superfícies em Estabelecimentos de Saúde, MS, Brasília, 1993, 2ª edição, ou
documento que venha a substituí-la.
 9.17. É vedado o uso de painéis removíveis nos sanitários, áreas de atendimento
de pacientes e salas de reprocessamento.
 9.18. Os ralos dos serviços de diálise devem dispor de fecho hídrico (sifão) e
dispositivo de fechamento (tampa escamoteável).
9.19. As instalações de água devem atender à norma NB-92 - Instalações Prediais
de Água Fria da ABNT, além dos seguintes requisitos:
 a)os materiais utilizados nas tubulações não devem alterar as características
físico-químicas e microbiológicas da água tratada para diálise;
 b)o sistema de distribuição de água tratada para diálise deve ser dotado de
dispositivo que permita a recirculação contínua da água;
 c)os serviços autônomos devem dispor de reservatório de água potável exclusivo
para o seu abastecimento, com capacidade que permita, no mínimo, uma
autonomia de 02 (dois) dias.
 9.20 Os reservatórios de água tratada para diálise, quando imprescindíveis,
devem ter as seguintes características:
 a)ser constituídos de material opaco, liso, resistente, impermeável, inerte e isento
de amianto, de forma a não possibilitar a contaminação química e microbiológica
da água, e a facilitar os procedimentos de limpeza e desinfecção;
 b)possuir sistema de fechamento que impeça contaminações provenientes do
exterior;
 c)permitir o acesso para inspeção e limpeza;
 d)possuir sistema automático de controle da entrada da água e filtro de nível
bacteriológico no sistema de suspiro;
 e)ser dotados de sistema de recirculação contínua de água;
 f)possuir, em sua parte inferior, canalização de drenagem que possibilite o
esgotamento total da água; g)ser mantidos ao abrigo da incidência direta da luz
solar.
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RESOLUÇÃO Nº 36, DE 3 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de
Atenção Obstétrica e Neonatal.

ANEXO II
 Os itens da RDC/Anvisa n. 50, de 21 de fevereiro de 2002, referentes à atenção
obstétrica e neonatal passam a vigorar da seguinte forma:
 1. Unidade de Centro de Parto Normal:
 1.1 Ambientes Fins
 1.1.1 Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante;
 1.1.2 Sala de exames e admissão de parturientes;
 1.1.3 Quarto PPP;
 1.1.3.1 Prever a instalação de barra fixa e/ou escada de Ling.
 1.1.4 Banheiro para parturiente
 1.1.5 Quarto/enfermaria de alojamento conjunto.
 1.1.6 Área para deambulação (interna ou externa);
 1.1.7 Posto de enfermagem;
 1.1.8 Sala de serviço;
 1.1.9 Área para higienização das mãos.
 1.2 Ambientes de apoio
 1.2.1 Sala de utilidades;
 1.2.2 Sanitário para funcionários (masculino e feminino);
 1.2.3 Rouparia;
 1.2.4 Sala de estar e/ou reunião para acompanhantes, visitantes e familiares;
 1.2.5 Depósito de material de limpeza;
 1.2.6 Depósito de equipamentos e materiais;
 1.2.7 Sala administrativa;
 1.2.8 Copa;
 1.2.9 Sanitário para acompanhantes, visitantes e familiares (masculino e
feminino);
 1.2.10 Área para guarda de macas e cadeiras de rodas;
 1.2.11 Sala de ultrassonografia.
 1.3 Os ambientes descritos nos itens 1.2.9; 1.2.10 e 1.2.11 são opcionais, assim
como o 1.1.5, caso a puérpera e o recém nascido, permaneçam no quarto PPP,
durante todo período de internação puerperal .
 2. Unidade de Centro Obstétrico (partos cirúrgicos e normais)
 2.1 Ambientes Fins
 2.1.1 Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante;
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 2.1.2 Sala de exame e admissão de parturientes;
 2.1.2.1 A sala de admissão e os ambientes de apoio podem ser compartilhados
com os ambientes do centro de parto normal.
 2.1.3 Quarto PPP;
 2.1.3.1 Prever a instalação de barra fixa e/ou escada de Ling.
 2.1.3.2 O quarto PPP no centro obstétrico pode ser utilizado como pré-parto para
as pacientes com possibilidade cirúrgica.
 2.1.4 Banheiro para parturiente;
 2.1.5 Área para deambulação (interna ou externa);
 2.1.6 Posto de enfermagem;
 2.1.7 Sala de serviço;
 2.1.8 Área para prescrição médica;
 2.1.9 Área para anti-sepsia cirúrgica das mãos e antebraços;
 2.1.10 Sala de parto cirúrgico/curetagem;
 2.1.11 Área de recuperação anestésica;
 2.1.12 Sala para AMIU;
 2.1.13 Área de indução anestésica;
 2.2. Ambientes de apoio
 2.2.1 Sala de utilidades;
 2.2.2 Banheiros com vestiários para funcionários e acompanhantes (barreira);
 2.2.3 Sala administrativa;
 2.2.4 Rouparia;
 2.2.5 Depósito de equipamentos e materiais;
 2.2.6 Depósito de material de limpeza;
 2.2.7 Agência transfusional, in loco ou não (em conformidade com o item 8.1.5.1
do Anexo I);
 2.2.8 Sala de estar e/ou reunião para acompanhantes, visitantes e familiares;
 2.2.9 Sala de preparo de equipamentos/material;
 2.2.10 Copa;
 2.2.11 Sala de estar para funcionários;
 2.2.12 Sanitários para acompanhantes - anexo à sala de estar;
 2.2.13 Área de guarda de pertences;
 2.2.14 Área para guarda de macas e cadeiras de rodas.
 2.3 Os ambientes descritos nos itens 2.1.12; 2.1.13 e nos itens 2.2.8; 2.2.9;
2.2.10; 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13 e 2.2.14 são opcionais.
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  3. Internação Obstétrica (puérperas ou gestantes com intercorrências)
 3.1 Ambientes Fins
 3.1.1 Quarto/enfermaria para alojamento conjunto ou internação de gestantes com
intercorrências;
 3.1.2 Banheiro (cada quarto deve ter acesso direto a um banheiro, podendo servir
no máximo dois quartos);
 3.1.3 Posto de enfermagem;
 3.1.4 Sala de serviço;
 3.1.5 Sala de exames e curativos (conforme descrito item
 4.3.3 deste Anexo II).
 3.2. Ambientes de apoio
 3.2.1 Sala de utilidades;
 3.2.2 Área para controle de entrada e saída de pacientes, acompanhantes e
visitantes;
 3.2.3 Quarto para plantonista (in loco ou não);
 3.2.4 Sanitário para funcionários;
 3.2.5 Depósito de equipamentos e materiais;
 3.2.6 Depósito de material de limpeza;
 3.2.7 Rouparia;
 3.2.8 Área de cuidados e higienização de lactente;
 3.2.9 Sala administrativa;
 3.2.10 Área para guarda de macas e cadeiras de rodas;
 3.2.11 Sala de reuniões com a família ou de trabalhos em grupo;
 3.2.12 Sala de estar para familiares, visitantes e acompanhantes;
 3.2.13 Sanitário para acompanhantes - anexo à sala de estar;
 3.2.14 Copa.
 3.3 Os ambientes descritos nos itens 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10;
 3.2.11; 3.2.12; 3.2.13 e 3.2.14 são opcionais.
 4. Características dos ambientes
 4.1 Centro de Parto Normal
 4.1.1 Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante: sala com área
mínima de 2,00m² por pessoa.
 4.1.2 Sala de exame, admissão de parturientes: área mínima de 9,00m² por leito
de exame. Instalação de água fria e quente.



B L O C O  M A T E R N O  I N F A N T I L

Superintendência da Região de Saúde Leste 33

4.1.3 Quarto PPP: área mínima de 10,50m² e dimensão mínima de 3,20m, com
previsão de poltrona de acompanhante, berço e área de 4,00m2 para cuidados de
higienização do recém-nascido - bancada com pia. Prever instalações de água fria
e quente, oxigênio e sinalização de enfermagem.
 4.1.4 Banheiro do quarto PPP: O banheiro deve ter área mínima de 4,80m², com
dimensão mínima de 1,70m.
 4.1.4.1 O box para chuveiro deve ter dimensão mínima de 0,90 x 1,10m com
instalação de barra de segurança.
 4.1.4.2 Instalação opcional de banheira com largura mínima de 0,90m e com
altura máxima de 0,43m. No caso de utilização de banheira de hidromassagem,
deve ser garantida a higienização da tubulação de recirculação da água. Quando
isso não for possível, não deve ser ativado o modo de hidromassagem.
 4.1.5 Quarto/enfermaria de alojamento conjunto, áreas mínimas: quarto de 01
leito , 10,50 m², quarto de 02 leitos, 14,00 m² e enfermaria de 03 a 06 leitos, 6,00
m² por leito. Todos os quartos/ enfermarias devem ter, ainda, área de 4,00m2 para
cuidados de higienização do recém-nascido - bancada com pia.
 4.1.5.1 previsão de berço e poltrona de acompanhante, para cada leito de
puérpera.
 4.1.5.2 O berço deve ficar ao lado do leito da mãe e afastado 0,6 m de outro
berço.
 4.1.5.3 Adotar medidas que garantam a privacidade visual de cada parturiente,
seu recém nascido e acompanhante, quando instalado ambiente de alojamento
conjunto para mais de uma puérpera
 4.1.5.4 Prever instalações de água fria e quente, oxigênio e sinalização de
enfermagem.
 4.1.6 Banheiro do quarto/enfermaria de alojamento conjunto: pode ser
compartilhado por até dois quartos de 02 leitos ou duas enfermarias de até 04
leitos cada.
 4.1.6.1 O banheiro comum a dois quartos/enfermaria deve ter um conjunto de
bacia sanitária, pia e chuveiro a cada 04 leitos, com dimensão mínima de 1,7 m.
Deve prever instalação de água fria e quente e sinalização de enfermagem.
 4.1.7 Área para deambulação: a área pode ser interna ou externa,
preferencialmente coberta, a fim de ser utilizada em dias de chuva ou sol.
 4.1.8 Posto de enfermagem: um a cada 30 leitos. Área mínima de 2,50m², com
instalações de água e elétrica de emergência.
 4.1.9 Sala de serviço: uma sala de serviços a cada posto de enfermagem. Área
mínima de 5,70m², com instalações de água e elétrica de emergência.
 4.1.10 Área para higienização das mãos: um lavatório a cada dois leitos. Área
mínima de 0,90m² com instalação de água fria e quente.
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 4.2 Unidade de Centro Obstétrico (partos cirúrgicos e normais)
 4.2.1 Quarto PPP: segue as características descritas nos itens
 4.1.3 e 4.1.4;
 4.2.2 Posto de enfermagem e serviços: um a cada doze leitos de recuperação
pós-anestésica com 6,00m². Instalações de água fria e elétrica de emergência.
 4.2.3 Área para prescrição profissional: área mínima de 2,00m².
 4.2.4 Área para anti-sepsia cirúrgica das mãos e antebraços: prever instalação de
duas torneiras por sala de parto cirúrgico. Caso existam mais de duas salas
cirúrgicas, prever duas torneiras a cada novo par de salas ou fração. Área de
1,10m² por torneira com dimensão mínima de 1,00m
 4.2.5 Sala de parto cirúrgico/curetagem: área mínima de 20,00m² com dimensão
mínima de 3,45m. Deve possuir uma mesa cirúrgica por sala. Instalações de
oxigênio, óxido nitroso, ar comprimido medicinal, elétrica de emergência, vácuo
clínico e climatização.
 4.2.6 Área de recuperação pós-anestésica: ambiente com no mínimo duas macas,
com distância entre estas de 0,80m. Distância entre macas e paredes, exceto
cabeceiras de 0,60m. Espaço, junto ao pé da maca para manobra, de no mínimo
1,20m. O número de macas deve ser igual ao número de salas de parto cirúrgico.
Instalações de água fria, oxigênio, ar comprimido medicinal, elétrica de
emergência, vácuo e climatização.
 4.2.7 Sala para AMIU: área mínima de 6,00m² com instalações de oxigênio, ar
comprimido medicinal, elétrica de emergência, vácuo clínico e climatização.
 4.2.8 Área de indução anestésica: prever área para no mínimo duas macas, com
distância entre estas de 0,80m e entre as macas e as paredes de 0,60m. Distância
entre a cabeceira e a maca de 0,60m. Espaço, junto ao pé da maca para manobra,
de no mínimo
 1,20m. Instalações de oxigênio, óxido nitroso, ar comprimido medicinal, elétrica
de emergência, vácuo clínico, elétrica diferenciada e climatização.
 4.3 - Internação Obstétrica (Puérpera ou gestantes com intercorrências)
 4.3.1 Quarto/enfermaria de alojamento conjunto: segue as características
descritas nos itens 4.1.5 e 4.1.6.
 4.3.2 Posto de enfermagem e prescrição profissional: Cada posto deve atender a
no máximo 30 leitos, com a área mínima de 6,00m² e com as instalações de água
e elétrica de emergência.
 4.3.3 Sala de exames e curativos: Quando existir enfermaria que não tenha
subdivisão física dos leitos deve ser instalada uma sala a cada 30 leitos. Área
mínima de 7,50m² com instalações de água, ar comprimido medicinal e elétrica de
emergência.
 4.3.4 Área para controle de entrada e saída de pacientes, acompanhantes e
visitantes. Área mínima de 5,00m2.
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O U T R A S  Á R E A S

SEI: 00144-00002512/2019-21 - AAH

No que tange a Portaria nº3.390, de 30 de Dezembro de 2013 que institui a
Politica Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do SUS
estabelecendo as diretrizes para organização do componente hospitalar da Rede
de Atenção à Saúde, segue alguns apontamentos, conforme a Portaria Ministerial:
Art. 5º
[...]
I - acessibilidade hospitalar: a condição para utilização com segurança e
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos do hospital
por uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
Análise:
 1 – Nas áreas externas deverá ter vagas reservadas próximas dos acessos de
circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem
pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente.
2-Rampa de acesso para cadeiras de rodas, tanto externa quanto interna, livre de
barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
3- Banheiros acessível, distribuindo seus equipamentos e acessórios (vaso
sanitário próprio para cadeirantes, porta de tamanho adequado para passagem de
uma cadeira de rodas, pia, suporte de sabonete, papel toalha e higiênico todos na
altura do cadeirante ) de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora
de deficiência ou com mobilidade reduzida.
4- Piso tátil (ABNT NBR 9050/2004)
 
Art.14
[...]
O direito de crianças e adolescentes de brincar será assegurado, assim como o
direito de estudar, que será implementado de acordo com o estabelecido pela
Secretaria de Educação Estadual, Distrital e Municipal em articulação com gestor
de saúde local.
Análise:
1- Espaço reservado para que o direito a estudar e brincar seja garantido.
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Art. 23.
[...]
Todos os espaços de produção das ações e serviços de saúde no SUS
constituem-se em campo de prática para ensino, pesquisa e incorporação
tecnológica em saúde, devendo os hospitais integrantes do SUS desempenhar um
importante papel na formação, tanto para suas equipes como para o matriciamento
dos trabalhadores dos demais pontos de atenção da RAS, de acordo com o
pactuado com os gestores.
§ 1º Os hospitais integrantes do SUS deverão participar tanto de ações de
formação de novos profissionais de saúde, quanto de educação permanente em
saúde, com prioridade para as áreas estratégicas do SUS, devendo integrar
programas e políticas prioritárias de formação em saúde.
§ 2º Os hospitais podem ter uma missão específica de ensino para graduação e
pós-graduação na área da saúde, podendo receber a Certificação como Hospital
de Ensino (HE), de acordo com os critérios estabelecidos pelos Ministérios da
Saúde e da Educação.
Análise:
1- Biblioteca
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