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RELATÓRIO TÉCNICO 

 

O presente estudo tem por objetivo avaliar a infraestrutura física das Unidades de Lavanderia 

Hospitalar da Rede - SES DF para subsidiar tomada de decisão pelas instâncias superiores quanto 

à reestruturação do referido serviço. 

 

Serão utilizados como parâmetros a RDC Nº 50/2002 – ANVISA, 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 o Manual Técnico de 

Lavanderia para Serviços de Saúde – ANVISA/Ministério da Saúde, Brasília, 2002, que dispõe 

sobre requisitos de boas práticas para o processamento e a distribuição das roupas hospitalares 

em condições de uso. 

 

Foram realizadas pela equipe da SES, vistorias nas Unidades de Lavanderia da rede, tendo como 

resultado este relatório, atendo-se exclusivamente às questões inerentes a infraestrutura 

predial.  

  
RDC Nº 50 – ANVISA – UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS  

Segundo a RDC – 50, Lavanderia é definida como unidades de serviços de apoio no atendimento 

aos pacientes nas unidades de um estabelecimento de saúde, tendo como objetivo o 

processamento e a distribuição de roupas hospitalares em condições adequadas de uso. 

 
ATRIBUICAO 8: PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO 

ATIVIDADES:  

8.1-   Proporcionar condições de lavagem das roupas usadas 

8.1.1- coletar e acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia (externa ao EAS 

ou nao); 

8.1.2- receber, pesar a roupa e classificar conforme norma; 

8.1.3- lavar e centrifugar a roupa; 

8.1.4- secar a roupa; 

8.1.5- costurar e/ou confeccionar, quando necessário, a roupa; 

8.1.6- passar a roupa atraves de calandra, prensa ou ferro; 

8.1.7- separar e preparar (dobragem, etc.) a roupa lavada ; 

8.1.8- armazenar as roupas lavadas; 

8.1.9- separar e preparar os pacotes da roupa a ser esterilizada; 

8.1.10- distribuir a roupa lavada; 

8.1.11- zelar pela segurança dos operadores; e 

8.1.12- limpar e desinfectar o ambiente e os equipamentos. 
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UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 

Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO INSTALAÇÕES 

QUANT.(mín) DIMENSÃO (min)  

8.1 Processamento de roupas Deve existir 

quando houver 

internação de 

pacientes. A 

Unidade pode 

estar dentro ou 

fora da Unidade. 

Até 100kg roupas/dia: 26m²  

  100 a 200kg roupas/dia: 36m²  

  401 a 1.500kg roupas/dia: 

0.17m² por Kg de roupa/dia 
 

  Acima de 1.500kg roupas/dia: 

0.15m² por Kg de roupa/dia 
 

8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

1 25% da área total (com DML e 

Banheiro) 
 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

1 45% da área total (com DML)  

- Área para centrifugação 1  
8.1.4 - Área de secagem 1  
8.1.5 - Área de costura 1  
8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

1  

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 1  
8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 1 30% da área total   
8.1.11 Sala do gerador de Ozônio 1 quando houver 

lavadoras a base 

de ozônio. 

ADE  

8.1.2a8.1.10 Sala de lavagem de roupas Obs 01 8.0 m² (larg. Mínima: 1.5m)  
8.1.8 Rouparia 1 em cada 

unidade funcional 

que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser substituída 

por armários exclusivos ou 

carros roupeiros. 

 

8.1.8 e 

8.1.10 

Sala armazenagem geral de roupa 

limpa (rouparia geral) 

1 quando não 

existir lavanderia 

no EAS 

Área para no mínimo dois 

carros de roupa limpa. 
 

8.1.11 Sala armazenagem geral de roupa 

suja. 

1 quando não 

existir lavanderia 

no EAS 

Área para no mínimo dois 

carros de roupa suja. 
 

AMBIENTES DE APOIO 

 Banheiro para Funcionários (exclusivo para Sala de Recebimento – Barreira) 

 Depósito de Material de Limpeza (exclusivo para sala de recebimento) 

 Depósito de Material de Limpeza (geral) 

 Sanitários para funcionários (in loco ou não) * ambiente optativo 

 Sala Administrativa (obrigatória quando o processamento for acima de 400 kg/dia) 

Obs 01: Sala específica para EAS destinados a assistência ambulatorial de Saúde Mental. Neste 

caso excluem-se todas as demais salas. 

Fonte: RDC Nº 50/2002 – ANVISA, de 21 de fevereiro de 2002. 
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA POR UNIDADE:  

 

1- HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA 

Endereço: St. Hospitalar QD 1 - Planaltina, Brasília - DF, 73310-000 

 

1.1 PLANTA FÍSICA 

 

 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 1.116 kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAANDERIA REDE SES”, de 
28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE 
 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+planaltina+-+hrp+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LClOyjOtKNKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGGqTG5LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjVv-Gs0bfaAhVFE5AKHdM5ApcQ6BMIswEwEA


4 
 

1.2 TABELA DE AMBIENTES 

1. HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 

Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

189,72 

(401 a 1.500kg 

roupas/dia: 0.17m² 

por 1.116 Kg de 

roupa/dia) 

 241.77 

 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

47.43 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

60.44 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

46.33 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

85.37 

45% da área total 

(com DML) 

108.79 

 

131.86 

- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 56.91 

30% da área total 

72.53 32.36 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  3.85 

(não é de barreira) 

 Depósito   8.55 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento) 

  NÃO EXISTE 

 Depósito de Material de Limpeza 

(geral) 

  NÃO EXISTE 

 Sanitários para funcionários 

Masculino (in loco ou não) 

* ambiente optativo 

  4.00 

 Sanitários para funcionários 

Feminino (in loco ou não) 

* ambiente optativo 

  4.00 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  5.70 

 Copa   9.12 

 Lavagem de carrinhos   4.70 

 

A Lavanderia ocupa uma área de 241.77 m² em prédio contíguo ao hospital, 

construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias de ferro, 
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cobertura em telhas de fibro-cimento e forro do tipo “pacote”, piso em granitina e 

revestimento em cerâmica e pintura. 

A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que tanto a área suja, quanto a área de armazenagem estão abaixo da 

área mínima recomendada pela norma. Por outro lado, tanto a área total quanto a área 

limpa estão acima do mínimo recomendado, o que demonstra a necessidade de reforma 

que reveja os ambientes e suas áreas. Não há na atual Lavanderia, Depósito de Material de 

Limpeza e o Vestiário não é de barreira. 

  O estado geral de conservação é péssimo, necessitando de reforma geral para 

recomposição das condições de habitabilidade e funcionamento prevendo entre outras 

intervenções: recomposição de revestimentos, esquadrias e forros, eliminação de 

infiltrações, revisão das instalações elétrica, hidro-sanitárias e dos sistemas de ventilação e 

exaustão. 

Fotos: 

    
Fachadas principal e lateral: revestimento (pintura) necessitando de recomposição, 

esquadrias corroídas e ausência de acessibilidade no acesso principal. 

 

    
Salão de Processamento: revestimento de paredes e piso precisando de recomposição. DML 

improvisado, fora das normas. 
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Forro danificado e/ou ausente. Instalações aparentes. 

     
Rouparia: revestimento com infiltração e mofo. Mobiliário e esquadrias de madeira 

necessitando reposição. 

 
Área Suja: piso e parede danificados, esquadrias com corrosão, instalações aparentes e 

necessitando de revisão. 
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2- HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO 

Endereço: Área Especial, Quadra 12 Sobradinho, Brasília DF, 73010-120. 

 

2.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 2.726 kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA
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2.2 TABELA DE AMBIENTES 

2. HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO - UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 

Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

408.90 

(acima de 1.500kg 

roupas/dia: 0.15m² 

por 2.726 Kg de 

roupa/dia) 

- 260.50 

 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

102.22 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

65.12 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

74.55 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

184.00 

45% da área total 

(com DML) 

117.22 

 

107.10 

- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 112.67 

30% da área total 

78.15 26.20 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  8.45 

Área Suja. 

(não é de barreira) 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento) 

  NÃO EXISTE 

 Depósito de Material de Limpeza 

(geral) 

  NÃO EXISTE 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  10.61 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  10.61 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  9.12 

 Copa   6.75 

 Circulação    6.10 

     

 

 

A Lavanderia ocupa uma área de 260.50 m² em prédio contíguo ao hospital, 

construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias de ferro, 
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cobertura em telhas de fibro-cimento e forro do tipo “pacote”, piso em granitina e 

revestimento em cerâmica e pintura. 

A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que considerando a demanda por roupas lavadas ao dia, a unidade de 

Lavanderia do HRS, possui área abaixo da mínima recomendada pela norma. Não há na 

Unidade, Depósito de Material de Limpeza exclusivo para a Área Suja. O Vestiário existente 

na Área Suja não é de barreira. 

Faz-se necessária a revisão da área física, privilegiando o atendimento às áreas 

mínimas e demais recomendações da RDC 50, bem como a redistribuição dos fluxos. 

O estado geral de conservação da Unidade é péssimo, necessitando de uma revisão 

geral para recomposição de revestimentos, eliminação de infiltrações, revisão das 

instalações e dos sistemas de ventilação e exaustão.   

 

Fotos: 

    
Fachadas frente e fundos: calçadas com piso danificado, infiltrações, revestimentos 

necessitando de recuperação. 

 

  
Piso e revestimentos em péssimo estado de conservação. Forro danificado. Base dos 

equipamentos e esquadrias oxidados. Infiltrações nas paredes e estruturas. 
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Grelhas danificadas ou ausentes, piso em mal estado, instalações elétricas precárias e 
aparentes, forro danificado. 
 

   
Área de Armazenagem: forro danificado, infiltrações e instalações precarizadas. 
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3- HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ 

Endereço: Setor Hospitalar Quadra 2 Conjunto K - Paranoá, Brasília - DF, 71570-130 

3.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 1.562 kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA


12 
 

3.2 TABELA DE AMBIENTES 

UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 

Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

234.43 

(acima de 1.500kg 

roupas/dia: 0.15m² 

por 1.562 Kg de 

roupa/dia) 

- 282.82 

 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

58.57 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

70.70 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

65.54 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

105.49 

45% da área total 

(com DML) 

127.26 

 

122.20 

(DML+Costura) 
- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 70.32 

30% da área total 

84.84 36.90 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  5.70 

Área Suja. 

(Não é de barreira). 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento – Área Suja) 

   

NÃO EXISTE 

 Depósito de Material de Limpeza 

(Área Limpa) 

  2.07 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  14.93 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  14.91 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  7.76 

 Copa   5.06 

 Depósito (Área Suja)   2.70 

 

 

A Lavanderia ocupa uma área de 282.82 m² do pavimento térreo do hospital, construído em 

estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias de ferro, piso em granitina e 

revestimentos em cerâmica e pintura. 
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A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela RDC 50, 

nos mostra que considerando a demanda por roupas lavadas ao dia, a unidade de 

Lavanderia do HRPa, possui área acima da mínima recomendada pela norma. A área de 

Armazenagem, no entanto, estaria abaixo. Considerando o total da área existente, 

identificamos que tanto a Área Suja quanto a Limpa, têm suas áreas abaixo do percentual 

recomendado pela RDC 50.  Não há na Unidade, Depósito de Material de Limpeza exclusivo 

para a Área Suja. O Vestiário existente na Área Suja não é de barreira. 

 

Faz-se necessária a revisão da área física, privilegiando o atendimento às áreas mínimas e 

demais recomendações da RDC 50, bem como a redistribuição dos fluxos. 

   

O estado geral de conservação da Unidade é bom, necessitando de uma revisão geral para 

recomposição de revestimentos, eliminação de infiltrações, revisão das instalações e dos 

sistemas de ventilação e exaustão.   

 

Fotos: 

 

    
Vista geral da Área Suja. 

 

    
Vista geral área limpa e armazenagem. 
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4- HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE 

Endereço: Setor hospitalar Norte Quadra 1 - Asa Norte, Brasília - DF, 70710-100 

 

4.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 4.646 kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE. 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA
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4.2 TABELA DE AMBIENTES 

4- HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 
Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

696.90 

(acima de 1.500kg 

roupas/dia: 0.15m² 

por 4.646 Kg de 

roupa/dia) 

- 577.70 

 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

174.22 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

144.25 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

139.23 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

313,60 

45% da área total 

(com DML) 

259.96 

 

273.71 

- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 209.07 

30% da área total 

173.31 94.77 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Vest./Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  7.96 

(Área Suja) 

 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento-Área Suja) 

   

NÃO EXISTE 

 Depósito de Material de Limpeza 

(Área Limpa) 

  NÃO EXISTE 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  3.22 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  3.27 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  22.80 

 

A Lavanderia ocupa uma área de 577.70 m² do subsolo do hospital, com pé-direito 

duplo, sem forro, construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias 

de ferro, piso em granitina e revestimentos em cerâmica e pintura. 

A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que considerando a demanda por roupas lavadas ao dia, a unidade de 

Lavanderia do HRAN, possui área abaixo da área mínima recomendada pela norma.  
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Não há na Unidade, Depósito de Material de Limpeza exclusivo para a Área Suja. A 

unidade conta com Vestiário de barreira na Área Suja. 

Faz-se necessária a revisão da área física, privilegiando o atendimento às áreas 

mínimas e demais recomendações da RDC 50, bem como a redistribuição dos fluxos. 

O estado geral de conservação da Unidade é ruim, necessitando de uma revisão 

geral para recomposição de revestimentos, eliminação de infiltrações, revisão das 

instalações e dos sistemas de ventilação e exaustão.   

 

Fotos: 

 

  

 

ÁRE 

 

 

Á 

 

 

 

 

Área Suja: pisos, revestimentos e grelhas necessitando reparos. 

 

 
Área de Preparo e Banheiros: pisos, revestimentos e instalações necessitando reparos. 
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5- HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL 

Endereço: SGAS, Avenida L2 Sul, Quadra 608, Módulo A - Asa Sul, DF, 70086-900 

 

5.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 2.851 kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA
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5.2 TABELA DE AMBIENTES 

 

5- HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 

Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

427.65 

(acima de 1.500kg 

roupas/dia: 0.15 m² 

por 2.851 Kg de 

roupa/dia) 

- 408.31 

 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

106.91 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

102.07 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

77.80 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

192,44 

45% da área total 

(com DML) 

183,73 

 

193.59 

(c/ Sala de Costura) 
- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 128.29 

30% da área total 

122,49 73.98 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Vest./Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  7.96 

(Área Suja) 

 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento-Área Suja) 

   

NÃO EXISTE 

 Depósito   1.61 

 Depósito de Material de Limpeza 

(Área Limpa) 

  NÃO EXISTE 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  10.79 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  8.47 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  8.95 

 Repouso   7.60 

 Copa   3.50 

 Circulação   10.50 
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A Lavanderia ocupa uma área de 408.31 m² do pavimento térreo do hospital, 

construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias de ferro, piso em 

granitina e revestimentos em cerâmica, laminado e pintura. 

A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que considerando a demanda por roupas lavadas ao dia, a unidade de 

Lavanderia do HRAS, possui área abaixo da mínima recomendada pela Norma. 

Não há na Unidade, Depósito de Material de Limpeza exclusivo para a área suja 

sendo que a mesma conta com Vestiário de barreira. 

Faz-se necessária a revisão da área física, privilegiando o atendimento às áreas 

mínimas e demais recomendações da RDC 50, bem como a redistribuição dos fluxos. 

O estado geral de conservação da Unidade é bom, necessitando de uma revisão 

geral para recomposição de revestimentos, eliminação de infiltrações, revisão/implantação 

das instalações e dos sistemas de ventilação e exaustão.   

 

Fotos: 

  

Área de Processamento de Roupa e Área Suja 

          

Área Limpa: Instalações aparentes, forro e revestimentos precisando de reparos. 
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6- HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA 

Endereço: St. Tradicional - Brazlândia, Brasília - DF, 72720-901 

 

6.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 914 kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA
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6.2 TABELA DE AMBIENTES 

6- HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 
Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

155.38 

(de 401 a 1.500kg 

roupas/dia: 0.17 m² 

por 914 Kg de 

roupa/dia) 

- 182.25 

 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

38.84 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

45.56 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

45.12 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

69.92 

45% da área total 

(com DML) 

82.01 

 

82.40 

- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 46.61 

30% da área total 

54.67 22.23 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Vest./Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  4.11 

(Área Suja) 

 

 Depósito   4.11 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento-Área Suja) 

   

NÃO EXISTE 

 Depósito de Material de Limpeza 

(Área Limpa) 

  NÃO EXISTE 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  4.84 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  4.84 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  5.60 
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A Lavanderia ocupa uma área de 182.25 m² do pavimento térreo do hospital, 

construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias de ferro, piso em 

granitina, revestimentos em cerâmica, laminado e pintura e forro de gesso. 

A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que considerando a demanda por roupas lavadas ao dia, a unidade de 

Lavanderia do HRBZ, possui área acima da área mínima recomendada pela norma, sendo 

que a área de Armazenagem está abaixo da área mínima recomendada. Não há na Unidade, 

Depósito de Material de Limpeza exclusivo para a área suja e a mesma não conta com 

Vestiários de barreira. 

Faz-se necessária a revisão da área física, privilegiando o atendimento às áreas 

mínimas e demais recomendações da RDC 50, bem como a redistribuição dos fluxos. 

O estado geral de conservação da Unidade é ruim, necessitando de uma revisão 

geral para recomposição de revestimentos, eliminação de infiltrações, revisão/implantação 

das instalações e dos sistemas de ventilação e exaustão.   

 

Fotos: 

 
Instalações aparentes, infiltrações, forro e revestimentos precisando de reparos. 

   
Instalações aparentes, infiltrações, forro, piso e revestimentos precisando de reparos. 
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7- HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA 

Endereço: QNM 27 Área Especial 1 QNM 28 - Ceilândia, Brasília - DF, 72215-270 

7.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 2.138 kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE. 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA
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7.2 TABELA DE AMBIENTES 

 

7- HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 
Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

320.70 

(acima de 1.500kg 

roupas/dia: 0.15 m² 

por 2.138 Kg de 

roupa/dia) 

- 396.03 

 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

80.17 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

99.00 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

99.00 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

144.31 

45% da área total 

(com DML) 

178.21 

 

192.60 

- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 96.21 

30% da área total 

118.80 61.25 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Vest./Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  9.18 

(Área Suja) 

 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento-Área Suja) 

   

NÃO EXISTE 

 Depósito de Material de Limpeza 

(Área Limpa) 

  NÃO EXISTE 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  6.92 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  6.92 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  10.07 

 Copa   13.03 

 

A Lavanderia ocupa uma área de 396.03 m² do pavimento térreo do hospital, 

construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias de ferro, piso em 

granitina, revestimentos em cerâmica, laminado e pintura e forro de gesso. 

A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que considerando a demanda por roupas lavadas ao dia, a unidade de 



25 
 

Lavanderia do HRC, possui área acima da área mínima recomendada pela norma, sendo que 

a área de Armazenagem está abaixo da área mínima. Não há na Unidade, Depósito de 

Material de Limpeza exclusivo para a área suja e a mesma não conta com Vestiário de 

barreira. 

Faz-se necessária a revisão da área física, privilegiando o atendimento às áreas 

mínimas e demais recomendações da RDC 50, bem como a redistribuição dos fluxos. 

O estado geral de conservação da Unidade é bom, necessitando de uma revisão 

geral para recomposição de revestimentos, eliminação de infiltrações e revisão das 

instalações.   

 

8- HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA 

Endereço: QS 614 Cj C Lote 01 e 2 - Samambaia Norte, Brasília - DF, 72322-583 

 

8.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 1.001Kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE. 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA
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8.2 TABELA DE AMBIENTES 

 

8- HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 
Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

187.17 

(de 401 a 1.500kg 

roupas/dia: 0.17 m² 

por 1.101 Kg de 

roupa/dia) 

- 111.56 

 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

46.79 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

27.89 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

40.03 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

84.22 

45% da área total 

(com DML) 

50.20 

 

71.53 

- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 56.15 

30% da área total 

33.46 - 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Vest./Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  6.48 

(Área Suja) 

 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento-Área Suja) 

   

2.77 

 Depósito de Material de Limpeza 

(Área Limpa) 

  NÃO EXISTE 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  NÃO EXISTE 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  NÃO EXISTE 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  NÃO EXISTE 

 

A Lavanderia ocupa uma área de 111.56 m² do pavimento térreo do hospital, 

construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias de ferro, 

revestimentos e piso em cerâmica e pintura e forro em PVC. 

A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que considerando a demanda por roupas lavadas ao dia, a unidade de 
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Lavanderia do HRSAM, possui área abaixo da área mínima recomendada pela norma, não 

há área exclusiva para Armazenagem. 

Faz-se necessária a revisão da área física, privilegiando o atendimento às áreas 

mínimas e demais recomendações da RDC 50, bem como a redistribuição dos fluxos. 

O estado geral de conservação da Unidade é bom, necessitando de uma revisão 

geral para recomposição de revestimentos e das instalações.   

 

Fotos:  

  
Área Suja: revestimentos e piso necessitando de reparos. 

 

9- HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA 

Endereço: St. B Norte Área Especial 24 - Taguatinga, Brasília - DF, 72120-970 

 

9.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 2.642 Kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE.  

 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA
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9.2 TABELA DE AMBIENTES 

 

9- HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 
Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

396.30 

(acima de 1.500kg 

roupas/dia: 0.15 m² 

por 2.642 Kg de 

roupa/dia) 

- 409.33 

 
 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

99.07 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

102.33 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

100.67 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

178.33 

45% da área total 

(com DML) 

184.20 

 

175.92 

(Processamento + 

Costuraria) 

 

- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 118.90 

30% da área total 

122.80 46.25 

 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Vest./Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  8.50 

(Área Suja) 

 

 Depósito   5.95 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento-Área Suja) 

   

NÃO EXISTE 

 Depósito de Material de Limpeza 

(Área Limpa) 

  NÃO EXISTE 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  8.71 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  8.71 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  7.87 

 Copa   9.72 

 

 

A Lavanderia ocupa uma área de 409.33 m² do pavimento térreo do hospital, 

construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias de ferro, 

revestimentos em cerâmica, piso em granitina e pintura e laje em concreto aparente. 
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A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que considerando a demanda por roupas lavadas ao dia, a unidade de 

Lavanderia do HRT, possui área acima da área mínima recomendada pela norma, a área de 

Armazenagem, no entanto, está abaixo do recomendado pela Norma. 

Faz-se necessária a revisão da área física, privilegiando o atendimento às áreas 

mínimas recomendadas pela RDC 50, bem como a redistribuição dos fluxos. 

O estado geral de conservação da Unidade é bom, necessitando de uma revisão 

geral para recomposição de revestimentos e das instalações.   

 

Fotos:  
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10- HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA 

Endereço: AC 102, Blocos A, B, C e D - Santa Maria, Brasília - DF, 72502-100 

 

10.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 2.362 Kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA
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10.2 TABELA DE AMBIENTES 

 

10- HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 
Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

354.30 

(acima de 1.500kg 

roupas/dia: 0.15 m² 

por 2.362 Kg de 

roupa/dia) 

- 406.50 

 
 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

88.57 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

101.62 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

79.40 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

159.43 

45% da área total 

(com DML) 

182.92 

 

176.40 

(Processamento + 

Costuraria) 

 

- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 106.29 

30% da área total 

121.95 66.23 

 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Vest./Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  4.70 

(Área Suja) 

 

 Depósito (Área Suja)   3.71 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento-Área Suja) 

   

2.72 

 Depósito de Material de Limpeza 

(Área Limpa) 

  3.71 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  16.67 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  16.67 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  7.76 

 Copa   6.41 
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A Lavanderia ocupa uma área de 406.50 m² do pavimento térreo do hospital, 

construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria. A Unidade de Lavanderia 

passou por obra de reforma e no momento encontra-se na fase de montagem de 

equipamentos. Por haver subsolo, há necessidade de uma avaliação da estrutura para 

comportar a instalação do maquinário. 

A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que considerando a demanda por roupas lavadas ao dia, a unidade de 

Lavanderia do HRSM, possui área acima da área mínima recomendada pela norma. A área 

de Armazenagem, no entanto, está abaixo do recomendado pela Norma. 

 

Fotos:  

  

 

11- HOSPITAL de APOIO 

Endereço: SHCNW - Setor Noroeste, Brasília - DF, 70684-831 

 

11.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 528 Kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE. 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA
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11.2 TABELA DE AMBIENTES: 

 

11- HOSPITAL de APOIO UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 
Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

89.76 

(de 401 a 1.500kg 

roupas/dia: 0.17 m² 

por 528 Kg de 

roupa/dia) 

- 155.03 

 
 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

22.44 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

38.75 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

38.36 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

40.39 

45% da área total 

(com DML) 

69.76 

 

60.34 

(Processamento + 

Costuraria) 

 

- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 26.92 

30% da área total 

46.50 31.35 

 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Vest./Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  3.62 

(Não é de barreira) 

 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento-Área Suja) 

  NÃO EXISTE 

 Depósito de Material de Limpeza 

(Área Limpa) 

  NÃO EXISTE 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  1.73 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  1.73 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  5.06 

 Copa   5.06 

     

 

A Lavanderia ocupa uma área de 155.03 m² em pavimento térreo do hospital, 

construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias em alumínio, 

revestimentos em cerâmica e pintura, piso em granitina e forro em pintura sobre laje de 

concreto. 
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A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que considerando a pequena demanda por roupas lavadas ao dia, a 

unidade de Lavanderia do Hospital de Apoio, possui área suficiente e acima da área mínima 

recomendada pela norma. 

Faz-se necessária a revisão da área física, para atendimento às demais 

recomendações da RDC 50, como implantação de DML e Vestiários de barreira, bem como 

a redistribuição dos fluxos e melhoria da área de armazenagem. 

O estado geral de conservação da Unidade é bom, necessitando de uma revisão 

geral para recomposição de revestimentos, eliminação de infiltrações e revisão das 

instalações e implantação dos sistemas de ventilação e exaustão.   

 

Fotos: 

 

Vista geral da Área de Processamento 

 
Área de Armazenagem 
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12- HOSPITAL REGIONAL do GAMA 

Endereço: St. Central EQ 47/49 01 - Gama, Brasília - DF, 72405-901 

 

12.1 PLANTA FÍSICA 

Quantitativo de roupas lavadas por dia: 3.780 Kg* 

*Fonte: “ESTUDO PRELIMINAR DE VIABILIDADE ECONÔMICA – LAVANDERIA REDE SES”, de 

28/06/2016, autoria: GERÊNCIA DE HOTELARIA EM SAÚDE. 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+regional+de+sobradinho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSinJyyrTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV0HYxy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwju5Yn49L7aAhXJjZAKHW6AAFgQ6BMItgEwEA
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12.2 TABELA DE AMBIENTES: 

 

12- HOSPITAL REGIONAL DO GAMA UNIDADE FUNCIONAL 8 – APOIO LOGÍSTICO 
Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE DIMENSIONAMENTO  

ÁREA MÍNIMA (M²) 

PADRÃO 

Conforme RDC 50 

ÁREA MÍNIMA (M²)  

% a partir da  

ÁREA EXISTENTE 

ÁREA EXISTENTE 

8.1 Processamento de roupas 

LAVANDERIA 

567 

(acima de 1.500kg 

roupas/dia: 0.15 m² 

por 3.780 Kg de 

roupa/dia) 

- 404.74 

 
 

 

 
8.1.2 Área Suja (recebimento, 

pesagem, classificação e lavagem) 

141.75 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

101.18 

25% da área total 

(com DML e 

Banheiro) 

99.00 

8.1.3 Área Limpa (Salão de 

Processamento) 

255.15 

45% da área total 

(com DML) 

182.13 

 

167.50 

(Processamento + 

Costuraria) 

 

- Área para centrifugação 

8.1.4 - Área de secagem 

8.1.5 - Área de costura 

8.1.6/8.1.7 -Área de passagem (calandra, 

prensa e ferro) 

8.1.9/8.1.7 -Área de separação e dobragem 

8.1.8/8.1.10 - Área armazenagem e distribuição 170.10 

30% da área total 

121.42 56.85 

 

8.1.8 Rouparia 1 em cada unidade 

funcional que tenha 

pacientes. 

2.2 m². Pode ser 

substituída por 

armários exclusivos 

ou carros roupeiros. 

 

 AMBIENTES DE APOIO 

 Vest./Banheiro para Funcionários 

(exclusivo para Sala de 

Recebimento – Barreira) 

  9.18 

(Não é de barreira) 

 

 Depósito de Material de Limpeza 

(exclusivo para sala de 

recebimento-Área Suja) 

  NÃO EXISTE 

 Depósito de Material de Limpeza 

(Área Limpa) 

  NÃO EXISTE 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Masc.) * ambiente optativo 

  6.93 

 Sanitário/Vest. para funcionários 

(Fem.) * ambiente optativo 

  6.93 

 Sala Administrativa (obrigatória 

quando o processamento for 

acima de 400 kg/dia) 

  10.06 

 Copa   13.03 

     

 

A Lavanderia ocupa uma área de 404.74 m² em pavimento térreo do hospital, 

construído em estrutura convencional de concreto e alvenaria, esquadrias de ferro, 

revestimentos em cerâmica, piso em granitina e pintura e forro em PVC. 
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A avaliação das dimensões existentes, tendo como parâmetro o recomendado pela 

RDC 50, nos mostra que considerando a pequena demanda por roupas lavadas ao dia, a 

unidade de Lavanderia do Hospital Regional do Gama, possui área abaixo da mínima 

recomendada pela norma. 

Faz-se necessária a revisão da área física, para atendimento às demais 

recomendações da RDC 50, como implantação de DML e Vestiários de barreira, bem como 

a redistribuição dos fluxos e melhoria da área de armazenagem. 

O estado geral de conservação da Unidade é bom, necessitando de uma revisão 

geral para recomposição de revestimentos, eliminação de infiltrações e revisão das 

instalações e implantação dos sistemas de ventilação e exaustão.   

 

Fotos: 

 

 
 

Este é meu relatório. 

Att. 

________________________ 

Arq. Fabio Lisboa Saldanha 

GPAIA/DEAS/SINFRA/SES 

mat. 136.691-2 


