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Assessoria de Arquitetura e Engenharia 

MEMORIAL DESCRITIVO DE ESTUDO PRELIMINAR DO AMBULATÓRIO DO 

HOSPITAL ESCOLA PORTUGUAL RAMALHO 

 

I – INTRODUÇÃO 

O Complexo da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – 

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

Maceió-AL) e demais prédios interligados em que 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 - ETSAL.  

 

Figura 01 - Mapa com a localização do Hospital Escola Portugal Ramalho – HEPR e do futuro 

ambulatório. 



 

 

Figura 02 - Planta de localização do Hospital Escola Portugal Ramalho – HEPR e do futuro 

ambulatório. 

 

Este Memorial abrange o Estudo Preliminar de construção de um Ambulatório, 

pertencente à Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL, situado no 

terreno do Hospital Escola Portugal Ramalho na Rua Goiás, s/n, no bairro do Farol, Maceió, 

como mostra localização na figura aérea acima. 

Este Estudo segue as normas da ABNT e padrões técnicos orientados pela 

ANVISA, na RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002. 

   A área a ser construída totaliza 1984,62m². 

II – ÁREA DISPONÍVEL  

   A área a ser ocupada pela nova construção apresenta-se pintada de vermelho 

na figura 02. Será demolida uma construção simples existente nesta área. 
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III – ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

Como solução arquitetônica foi proposto um prédio em formato retangular 

com 2 pavimentos. Seus ambientes e especificações de piso/parede/teto são:  

LEGENDA 

PISO 

1 GRANILITE polido e impermeabilizado, na cor cinza com maior dosagem de branco e 
rodapé também em GRANILITE polido na cor cinza com altura de 0,10m. 

2 Cerâmica antiderrapante na cor branca de 0,30m x 0,30m PI5. 

3 Carpete na cor verde escuro. 

4 Placas de concreto 50 x 50cm. 

5 Paralelepípedo 

PAREDE  

A Tinta EPÓXI na cor branco neve sobre massa acrílica. 

B Tinta acrílica na cor branco neve sobre massa acrílica. 

C Cerâmica na cor branca de 0,30m x 0,30m PI5 – aplicada do piso até altura de 1,50m 
e listelo de 0,05m com detalhes na cor verde musgo, após essa altura receberá tinta 
acrílica na cor branco neve sobre massa acrílica até o teto. 

D Carpete na cor cinza. 

TETO  

a Forro de gesso corrido, sem ranhuras, nem perfis, pintado com tinta EPÓXI sobre 
massa acrílica na cor branco neve. 

b Forro de gesso corrido, sem ranhuras, nem perfis, pintado com tinta acrílica sobre 
massa acrílica na cor branco neve. 

c Forro em gesso corrido, sem ranhuras, nem perfis, pintado com tinta látex sobre PVA, 
na cor branco neve. 

d Laje pintada de tinta acrílica com tinta acrílica sobre massa acrílica na cor branco 
neve. 

 

I – Bloco Terapêutico 

Ambientes Área Piso Parede Teto Outros 

Acolhimento/recepção 

para 60 pessoas 
 1 B b - 

SAME  1 B b - 

Sala de atendimentos 

psicológicos 
 1 B b - 

Sala de Serviço Social  1 B b - 

Dispensação de 

medicamentos 

 1 B b - 

Sala de apoio  1 B b - 

Posto de enfermagem  1 A a - 

Nebulização/TRO  1 A a 01 lavatório suspenso IZY, 
na cor branca, Deca, L 15 
ou similar. 



Consultório câncer 

bucal 
 1 A a 01 lavatório suspenso IZY, 

na cor branca, Deca, L 15 
ou similar. 

Infusão imuno-

supressora e biológica 

 1 A a 01 lavatório suspenso IZY, 
na cor branca, Deca, L 15 
ou similar. 

Sala de pequenos 

procedimentos 

cirúrgicos 

 1 A a 01 bancada de granito 

everest, 1,05m x 0,55m, 

arredondado na lateral 

com ângulo de 900; roda-

mão de 0,50 de altura; 

uma testeira com 0,15m; 1 

pia comum de inox da 

DECA ou similar. 

Sala de 

procedimentos: 

Vacina 

 1 A a 01 bancada de granito 
everest, 1,05m x 0,55m; 
roda-mão de 0,50 de 
altura; uma testeira com 
0,15m; 1 pia comum de 
inox da DECA ou similar. 

Sala de 

procedimentos: 

curativo infectado 01 

 1 A a 01 bancada de granito 
everest, 2,07m x 0,50m; 
roda-mão de 0,50 de 
altura; uma testeira com 
0,15m; 1 pia comum de 
inox da DECA ou similar. 

Sala de 

procedimentos: 

curativo infectado 02 

 1 A a 01 bancada de granito 
everest, 2,07m x 0,50m; 
roda-mão de 0,50 de 
altura; uma testeira com 
0,15m; 1 pia comum de 
inox da DECA ou similar. 

Sala de expurgo,  1 C/A a 1 bancada em L, de granito 
everest, medindo 4,52m x 
0,44m / 0,99m ---- 2,00m x 
0,44m / 0,99m roda-mão 
de 0,50 de altura; uma 
testeira; 1 pia comum de 
inox; 1 pia de despejo de 
inox; metais de inox da 
DECA ou similar. 
02 pass-through. 

 

Sala de esterilização e 

triagem; 
 1 A a 02 pass-through. 

 

Vestiário sujo   2 C b 01 Bacia convencional com 

caixa acoplada, na cor 
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branca, 01 lavatório 

suspenso IZY, na cor 

branca, Deca, L 15 ou 

similar. ; 1 ducha elétrica 

blindado da LORENZETTI, 

ou similar. 

Vestiários limpo  2 C b 01 lavatório suspenso IZY, 
na cor branca, Deca, L 15 
ou similar. 

Consultório otorrino  1 A a 01 lavatório suspenso IZY, 
na cor branca, Deca, L 15 
ou similar. 

Consultório 

oftalmológico 
 1 A a 01 lavatório suspenso IZY, 

na cor branca, Deca, L 15 
ou similar. 

Wcs Func. Fem.   2 C c 03 Bacias convencionais 
com caixa acoplada, na cor 
branca, 02 lavatório 
suspenso IZY, na cor 
branca, Deca, L 15 ou 
similar. ; 1 ducha elétrica 
blindado da LORENZETTI, 
ou similar. 

Wcs Func. Masc.   2 C c 02 Bacias convencionais 
com caixa acoplada, na cor 
branca, 02 lavatório 
suspenso IZY, na cor 
branca, Deca, L 15 ou 
similar. ; 01 ducha elétrica 
blindado da LORENZETTI, 
ou similar.03 Mictórios, na 
cor branca. 

Wcs recepção  2 C c 01 Bacia convencional com 
válvula de descarga, na cor 
branca, 01 lavatório 
suspenso de canto, na cor 
branca, Deca, L 15 ou 
similar; Barras de apoio em 
aço inox escovado (para 
cada WC). 

 

II– Bloco da Saúde da Mulher e da Criança 

Ambientes Área Piso Parede Teto Outros 

Acolhimento/recepção  1 B b - 



para 18 pessoas 

5 consultórios 

ginecológicos 

 1 A a 01 lavatório suspenso IZY, 
na cor branca, Deca, L 15 
ou similar (para cada 
consultório). 

4  consultórios de 

clínica geral 
 1 A a 01 lavatório suspenso IZY, 

na cor branca, Deca, L 15 
ou similar (para cada 
consultório). 

Brinquedoteca  1 B b - 

Fraldário  1 C b - 

Wc infantil  2 C c 01 Bacia convencional 
infantil com válvula de 
descarga, na cor branca, 01 
bancada de granito everest, 
2,07m x 0,50m; roda-mão 
de 0,15 de altura; uma 
testeira com 0,15m; 1 pia 
de embutir oval na cor 
branca, DECA ou similar. ; 
Barras de apoio em aço 
inox escovado. 

 

III – Bloco Saúde do Adulto / Idoso 

Ambientes Área Piso Parede Teto Outros 

Acolhimento/recepção 

para 18 pessoas 
 1 B b - 

14 salas de 

atendimento/aula 

 1 A a 01 lavatório suspenso IZY, 
na cor branca, Deca, L 15 
ou similar (para cada sala 
de atendimento/aula). 

 

IV– Bloco Auditório / Sala de reuniões 

Ambientes Área Piso Parede Teto Outros 

2 salas de 

reunião/aula, com 

capacidade para 15 

pessoas sentadas 

 1 B c - 

Auditório com 

capacidade para 59 

pessoas sentadas e 

2 espaços para PCR 

 3 D c - 

Foyer do Auditório  1 B c - 

WC’s masc./fem.  2 C c 01 Bacia convencional com 
válvula de descarga, na cor 
branca, 01 lavatório 
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suspenso de canto, na cor 
branca, Deca, L 15 ou 
similar ; Barras de apoio 
em aço inox escovado 
(para cada WC). 

 

V– Bloco Administrativo  

Ambientes Área Piso Parede Teto Outros 

Recepção com espera 

para 5 pessoas 
 1 B b - 

Sala da coordenação 

geral 

 1 B b - 

Almoxarifado  1 B b - 

Administrativo  1 B b - 

TI  1 B b - 

Faturamento  1 B b - 

Copa/cozinha  2 C c 1 bancada/balcão em 

granito everest em L, 

medindo 0,85m x 

0,40m / 1,00m  ----  

1,90m x 0,40m / 

1,00m; 1 bancada em 

granito everest, 

medindo 1,52m x 

0,50m / 0,76m; pia de 

inox da Deca ou 

similar; metais de inox 

da DECA ou similar. 

WC’s masc./fem.  2 C c 01 Bacia convencional 
com válvula de 
descarga, na cor 
branca, 01 lavatório 
suspenso de canto, na 
cor branca, Deca, L 15 
ou similar; Barras de 
apoio em aço inox 
escovado (para cada 
WC). 

DML  2 B b - 

 

Outros 



Ambientes Área Piso Parede Teto 

Escada  1 B  

Elevadores  1 - - 

Circulações  1 B b 

Guarita  1 B c 

Bomb. De Resíduos 

Temporários 

 1 A d 

Estacionamento  5 - - 

Calçada  4 - - 

 

Fachada Principal – Conforme indicado nos desenhos de fachada, os 

revestimentos desta são:  

- Revestimento cerâmico Gail – coleção Loft - - Linha Stone – cor Quartzo; 

- Pintura acrílica na cor Branco Neve 

- Pintura acrílica na cor verde escuro 

- Textura na cor camurça. 

 Uma rampa com corrimão e guarda-corpo de inox permite acessibilidade ao 

local. 

Esquadrias Externas – em PVC com vidro temperado fumê de 6mm, sendo na 

porta principal (fachada) em vidro temperado fumê tipo BLINDEX; Porta de acesso lateral em 

madeira de lei fechada, pintada de tinta esmalte sintético branco gelo, com portão em grade na 

mesma cor; Casa das bombonas p/ resíduos temporários, será com portão em grade com 

pintura em esmalte sintético na cor branco gelo, dando seguimento ao portão grades fixadas.  

Esquadrias Internas – todas as janelas em PVC com vidro simples transparente 

de 4mm; as portas e caixas em madeira fechada, pintadas em branco gelo com tinta esmalte 

sintético, sendo, portas duas folhas do auditório, das salas de procedimentos e pequenos 

procedimentos cirúrgico com visor, medindo 0,40m X 0,50m / 1,30m. 

 Calçada – toda em placas de concreto, com jardineiras de 0,50m de largura, 

afastadas das paredes.  

Paredes internas - as divisórias serão de drywall, revestidos por duas demãos 

de tinta acrílica na cor branca gelo sobre uma demão de massa acrílica. 

Coberta - a coberta será em telhas de fibrocimento. 

Acessibilidade – A maioria dos WC’s oferecem acessibilidades com segurança 

para pessoas com necessidades especiais (barras de apoio em inox), bancadas das pias com 

altura de 1,73m, adequada para PCR; Rampas de acesso ao prédio, com barras de apoio em 

inox; portas com larguras adequadas (ver projeto).  
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Climatização – será oferecida através de splits na maioria dos ambientes, na 

sala de pequenos procedimentos cirúrgicos através de ar condicionado de janela que permite 

renovação do ar. 

IV – PROJETO BÁSICO  

  Nesta etapa foi apresentado o Projeto Arquitetônico de Reforma, definição dos 

ambientes em plantas baixa e vistas em elevação. 

 

V – PROJETO ESPECÍFICO 

  Apresentou-se Projeto de Reforma Especifico em plantas baixa de situação, 

locação e coberta , layout, de coberta, especificações de materiais, cortes, fachadas e memorial 

descritivo. 

 

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, bem como os projetos 

complementares relativos às instalações elétrica, hidráulica e incêndio/pânico. 

                                                            

          Maceió, 11 de dezembro de 2013. 

 

 

Gabriela Biana Bergamini– Arquiteta RN – CAU nº. 532525-0. 

  


