
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

RELATÓRIO TÉCNICO

ADMISSÃO E AMBIÊNCIA

CENTRO OBSTÉTRICO DA MATERNIDADE DIVINO AMOR

1. DADOS CADASTRAIS

Hospital Maternidade Dr. Sadi Mendes - Maternidade Divino Amor

Nome Empresarial: Prefeitura de Parnamirim

Endereço: Av. Tenente Medeiros, 145, Centro, Parnamirim/RN

CNES: 2473380

CNPJ: 08.170.862/0001-74

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

a) AUTORAS DO PROJETO

Lucélia Maria Albuquerque Góis Ribeiro Dantas, CAU A4539-0.

Assinatura:

Maria Elisa de Araújo Barros Pinheiro, CAU A41063-2.

Assinatura:

b) Responsável legal pelo estabelecimento (Diretor Geral)

Dra. Júlia Ferreira Lopes, Matrícula 9302.

Assinatura:

3. MEMORIAL DESCRITIVO
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O  Projeto  de  Reforma  denominado  Admissão  e  Ambiência  no  prédio  da

maternidade do Divino Amor tem por objetivo melhorar a sua estrutura física e o seu

atendimento  à  população,  além  da  adequação  a  novas  exigências  quanto  aos

procedimentos de parto normal.

A intervenção  totaliza  uma área  de 269,93m²  e  engloba reforma de 1  sala  de

exame/admissão com banheiro, sala de medicação, 2 banheiros adaptados, 5 salas de

parto  com banheiro,  sala  de  utilidades,  DML e  2 alojamentos  conjunto  com banheiro

adaptado compartilhado.

Na sala de exame e em um dos banheiros serão substituídas as portas por outras

mais largas para melhorar a acessibilidade. O outro banheiro, na recepção, será resultado

da junção de dois banheiros menores para aumentar a oferta de banheiros acessíveis.

Para a sala de medicação, será fechada uma área existente com divisória, a qual

será climatizada e haverá até duas poltronas e uma cadeira para as pacientes. A sala

deverá ser dotada de uma cuba e uma bancada.

As salas de parto e pré-parto serão reformadas para dar lugar a 5 salas de pré-

parto,  parto  e  pós-parto  -  PPP,  todas  com banheiro  individual.  Por  se  tratar  de  uma

reforma, com pouca área para ampliação e com grande demanda por número de leitos,

foram garantidas as dimensões mínimas das salas, porém só foi possível disponibilizar

uma sala com banheiro acessível.

A sala de utilidades será ampliada, garantindo as dimensões mínimas conforme a

legislação,  e  disporá  de  duas  cubas,  sendo  uma de  despejo.  O  DML será  relocado,

também atendendo às dimensões mínimas.

Serão construídos mais 2 alojamentos conjuntos, com capacidade para 4 leitos

cada, os quais disporão de um banheiro acessível compartilhado. Em cada quarto deverá

ser instalada bancada com pia e chuveiro elétrico para os cuidados dos recém-nascidos.

4. RESUMO DAS ATIVIDADES

A sala  de exame/admissão se  destina  principalmente  ao acompanhamento  das

gestantes e admissão no pré-parto. Quando necessário, a paciente será encaminhada
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para a sala de medicação, onde poderá receber a medicação de forma mais confortável.

Sendo admitida e com previsão de parto normal, a paciente ficará alojada em uma

das 5 salas PPP e lá passará pelas 3 fases do parto, ou seja, pré-parto, parto normal e

pós-parto.  Em  caso  de  grande  demanda  de  gestantes  em  trabalho  de  parto,  as

parturientes podem ser relocadas para o alojamento conjunto no pós-parto.

5. MATERIAIS

a) Piso

O piso da sala de exame/admissão, de medicação e nas Salas PPP será piso de

alta  resistência,  tipo granilite,  com junta  de PVC a cada 1  metro coberto  com verniz

impermeabilizante.  Nos  banheiros  deverá  ser  utilizada  cerâmica  branca,  41x41cm ou

similar, PEI 4 com rejunte a base de epóxi ou antibacteriano.

b) Paredes

Todas  as  paredes,  com  exceção  das  que  forem  receber  revestimento  serão

rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:2:6), com espessura de

2cm.

Os banheiros serão revestidos com cerâmica branca,  41x41cm ou similar,  com

rejunte a base de epóxi ou antibacteriano, de piso a teto.

A sala  de  exame/admissão será  pintada com tinta  acrílica  lavável  e  a sala  de

medicação e as Salas PPP com esmalte sintético, de piso a teto, em cor a definir.

c) Teto

Todos os ambientes terão forros de gesso com pintura PVA na cor branco neve.

d) Bancadas

Todas as bancadas serão em granito tipo “cinza”.
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6. INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Todas as salas de pré-parto, parto normal e pós-parto deverão ser dotadas das

seguintes instalações:

- Água fria

- Água quente

- Oxigênio

- Vácuo clínico

- Ar comprimido medicinal

- Elétrica de emergência

Na sala de utilidades, deverá haver uma cuba para despejo com descarga e outra

cuba profunda, além de instalação de água fria e água quente.

Nas salas de aplicação de medicamentos e exames deverá ter instalação de água

fria.

Nos alojamentos conjuntos, deverá haver instalação elétrica de emergência e de

água fria.

7. SOLUÇÕES DIVERSAS

O fornecimento de água é feito pela CAERN e a Maternidade dispõe de um poço

próprio para complementação.
O fornecimento de energia elétrica é feita pela COSERN e a Maternidade dispõe de

um Gerador que é acionado automaticamente em casos de falta de energia.
A climatização das salas de exame/admissão, de medicação e PPP será feita com

ar-condicionado tipo split.
A Maternidade dispõe de fossas para o destino de efluentes e águas pluviais, com

limpeza das mesmas realizadas periodicamente e quando solicitada pela SELIM.
O  Lixo  orgânico  é  separado  do  insumo  hospitalar  e  estes  são  coletados  por

empresa especializada.

4


	1. DADOS CADASTRAIS
	2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
	a) AUTORAS DO PROJETO
	b) Responsável legal pelo estabelecimento (Diretor Geral)
	3. MEMORIAL DESCRITIVO
	4. RESUMO DAS ATIVIDADES
	5. MATERIAIS
	a) Piso
	b) Paredes
	c) Teto
	d) Bancadas
	6. INSTALAÇÕES ESPECIAIS
	7. SOLUÇÕES DIVERSAS

