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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGO AS – UNCISAL 

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima , 113  
 Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300 

                                                                                                                 

Assessoria de Arquitetura e Engenharia 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO DE REFORMA - ADEQUAÇÃO DA 

AMBIÊNCIA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MATERNIDADE ESCOLA 

SANTA MÔNICA –  M.E.S.M. 

                                                                                                UNCISAL – Prédio anexo. 

I – INTRODUÇÃO 

Todo o Complexo da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – 

UNCISAL, situado na Rua Jorge de Lima, nº. 113, Trapiche da Barra, em Maceió, abriga o prédio 

sede e demais prédios interligados onde funcionam Clínicas de Atendimento, Laboratórios de 

Pesquisas e as unidades ligadas ao Campus Estadual que são: Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 

Hospital Escola Portugal Ramalho, Maternidade Escola Santa Mônica e Escola Técnica de 

Saúde Professora Valéria Hora.   
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Fonte: Googleearth/2012 – Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas – UNCISAL  e unidades anexas. Trapiche da Barra/Maceió-AL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Este Memorial abrange o Projeto Arquitetônico de Reforma que contempla a 

adequação da ambiência para os serviços de saúde da Maternidade Escola Santa Mônica, 

situada na Avenida Comendador Leão, , sem número, no bairro do Poço em Maceió/AL e tem 

por objetivo qualificar os espaços físicos, favorecendo e facilitando os processos de trabalho de 

acordo com as boas práticas e a humanização na atenção aos partos e nascimentos naturais, 

oferecendo também ambientes mais adequados à pacientes e aos profissionais.  Dessa forma o 

setor de Arquitetura e Engenharia da Universidade – UNCISAL apresenta medidas de 

adequação às necessidades mencionadas, mostrando melhores meios para a realização de 

transformar os tradicionais espaços de pré-partos coletivos em espaços individualizados de 

pré-parto/parto e pós-parto (PPP) com acesso a banheiro, onde a mulher desenvolve todo o 

processo de trabalho de parto, tendo ainda a possibilidade de ter um acompanhante de livre 

escolha, com total privacidade. Informações obtidas através de pesquisas, reuniões e 

entrevistas com médicos e enfermeiras que atuam diariamente no Centro Obstétrico, como 

também visita técnica a Maternidade. Considerando então, todas as fontes como ferramentas 

para ser criado as reformas vistas em projetos em anexo e especificações técnicas a seguir, 

baseando-se principalmente na Resolução – RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002, incluindo as 

alterações contidas nas RDC 307/2002, RDC 189/2003 e principalmente na RDC 36/2008, onde 

dar ênfase a criação das condições na ambiência que garante à mulher a escolha das diversas 

posições no trabalho de parto.   

Fonte: Googleearth/2012 – Maternidade Escola Santa Mônica - Poço/Maceió-AL 
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   As áreas supramencionadas são: Triagem, sala de espera 02, sala  de 

classificação de risco, posto de enfermagem, sala de observação com dois leitos, farmácia, 

expurgo, circulações dessas áreas, repouso auxiliar, lavabos (higienização), PPP 01 à 06 e sete  

(7) banheiros – localizadas no pavimento térreo, cuja área total é igual a 222,00m2.  

 

II – CONDIÇÃO FÍSICA  

  Na área física, atualmente vamos encontrar salas de parto natural sem 

contemplar o programa de favorecer e facilitar o processo de trabalho de parto mais 

humanizado, ambientes sem equipamentos, mobiliários adequados, quantidade de banheiros 

e espaços para receber os recém-nascidos e acompanhantes.  

 

III – REORGANIZAÇÃO  

Atendendo as exigências colocadas, com vista à melhores ambientes com 

adequações específicas e funcionais, mostra-se aqui uma proposta de redefinição:  

Sala de Observação – espaço que antes abrigava plantão médico transforma-se 

em sala de observação com dois leitos e um banheiro, abrindo uma porta com duas folhas, 

medindo 1,20m x 2,10m, de acesso para o hall secundário; piso em granilite; paredes 

revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; teto na laje revestido de tinta látex na cor 

branco gelo. WC - com piso em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com 

rejunte EPOXI; paredes revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a 

teto; teto em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma 

pia de coluna em louça na cor branco, com torneira em inox com água quente / fria; demais 

acessórios em inox. 

 

Salas de Triagem – duas salas, separadas por divisórias móveis, tipo cortinas de 

UTI; piso em granilite; paredes revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; teto na laje 

revestido de tinta látex na cor branco gelo. WC - com piso em cerâmica monolítica 0.30m x 

0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; paredes revestidas com cerâmica 0.20m x 

0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; teto em gesso, com tinta látex; um vaso sanitário 

com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em louça na cor branco, com torneira 

em inox com água quente / fria; demais acessórios em inox. 

Sala de Espera 02 – local para quatorze (14) pessoas sentadas, piso em 

granilite; paredes revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; teto na laje revestido de 

tinta látex na cor branco gelo.  



Sala de classificação de risco - piso em granilite; paredes revestidas com tinta 

acrílica sobre massa acrílica; teto na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; WC com 

piso em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; paredes 

revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; teto em gesso, 

com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna em 

louça na cor branco, com torneira em inox com água quente / fria; demais acessórios em inox. 

Posto de Enfermagem - piso em granilite; paredes revestidas com tinta acrílica 

sobre massa acrílica; teto na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; balcão em granito, 

medindo 2.,24m x 0.60m / 0.83; pia em inox, uma torneira em inox com água quente / fria; 

demais acessórios em inox. 

Farmácia - piso em granilite; paredes revestidas com tinta acrílica sobre massa 

acrílica; teto na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; com armário medindo 1.67m x 

0.50m e um tanque. 

Expurgo - com piso em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, 

antiderrapante com rejunte EPOXI; paredes revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na 

cor branco, de piso a teto; teto em gesso, com tinta látex; com uma pia de despejos funda em 

inox e uma pia de lavagem simples em inox. 

Circulações – todas seguindo especificações das demais salas; três pias em 

louça (ver onde estão colocadas no projeto arquitetônico). 

Repouso auxiliar – espaço para quatro camas de descanso; piso em granilite; 

paredes revestidas com tinta acrílica sobre massa acrílica; teto na laje revestido de tinta látex 

na cor branco gelo. 

Lavabos (higienização) – tanque em inox medindo o primeiro, 1.95m x 0.50m, 

com três duchas/torneiras em inox e demais acessórios também em inox. O segundo tanque 

medindo, 2.25m x 0.50m, com três duchas/torneiras em inox e demais acessórios também em 

inox. 

PPP01 – com um leito, um berço RN; piso em granilite; paredes revestidas com 

tinta acrílica sobre massa acrílica; teto na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; BWC - 

com piso em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; 

paredes revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; teto em 

gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna 

em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais 

acessórios em inox. 

PPP02 – com um leito, um berço RN; piso em granilite; paredes revestidas com 

tinta acrílica sobre massa acrílica; teto na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; BWC - 

com piso em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; 

paredes revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; teto em 

gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna 

em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais 

acessórios em inox. 
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PPP03 – com um leito, um berço RN; piso em granilite; paredes revestidas com 

tinta acrílica sobre massa acrílica; teto na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; BWC - 

com piso em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; 

paredes revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; teto em 

gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna 

em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais 

acessórios em inox. 

PPP04 – com um leito, um berço RN; piso em granilite; paredes revestidas com 

tinta acrílica sobre massa acrílica; teto na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; BWC - 

com piso em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; 

paredes revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; teto em 

gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna 

em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais 

acessórios em inox. 

PPP05 – com um leito, um berço RN; piso em granilite; paredes revestidas com 

tinta acrílica sobre massa acrílica; teto na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; BWC - 

com piso em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; 

paredes revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; teto em 

gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna 

em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais 

acessórios em inox. 

PPP06 – com um leito, um berço RN; piso em granilite; paredes revestidas com 

tinta acrílica sobre massa acrílica; teto na laje revestido de tinta látex na cor branco gelo; BWC - 

com piso em cerâmica monolítica 0.30m x 0.30m PEI 5, antiderrapante com rejunte EPOXI; 

paredes revestidas com cerâmica 0.20m x 0.20m tipo A, na cor branco, de piso a teto; teto em 

gesso, com tinta látex; um vaso sanitário com caixa acoplado, na cor branco; uma pia de coluna 

em louça na cor branco, com torneira em inox; chuveiro com água quente / fria; demais 

acessórios em inox. 

Apoio – Enfermagem – duas bancadas em MDF, revestidas com laminado, 

medindo = 3.16m x 0.60m. 

 

IV – PROJETO BÁSICO  

  Nesta etapa foi apresentado o Projeto de Reforma, com indicação geral das 

demolições e construções de paredes, definição dos ambientes em plantas baixa.  

 

V – PROJETO ESPECÍFICO 



  Apresentou-se Projeto de Reforma Especifico em plantas baixa de 

levantamento atual, de layout, de locação e situação, de construir e demolir (reforma) tabelas 

com especificações de materiais / esquadrias, memorial técnico.  

 

VI – PROJETO EXECUTIVO 

     A fase de execução prevê um Projeto Executivo, memorial descritivo e técnico, 

as Planilhas Orçamentárias a cargo do Engenheiro Civil da Assessoria - ASENG, bem como os 

projetos complementares. 

                                                                 Maceió, 27 de abril de 2012. 

 

Nereida Viana Rabelo – Arquiteta RN -CAU nº. 110134-0. 

                                              

                                         Ariana Jamille Belo Lima – Arquiteta RN -CAU nº. 96243-0 


