
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP

RELATÓRIO TÉCNICO

CENTRO DE PARTO NORMAL

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

1.1. AUTORAS DO PROJETO

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

Assinatura:

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

Assinatura:

1.2. Responsável legal pelo estabelecimento (Diretora Geral)

Dra. Júlia Ferreira Lopes, Matrícula 9302.

Assinatura:
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

O Centro de Parto Normal – CPN é parte da Rede Cegonha e será construído no

terreno da Maternidade Divino Amor. O CPN será locado onde hoje funciona a Central de

Abastecimento Farmacêutico – CAF, abrangendo uma parte do estacionamento. O acesso

pode ser feito diretamente pelo estacionamento, de forma que não é necessário transitar

por dentro da maternidade. A referida CAF será relocada para a lateral desse novo prédio,

assim ainda poderá ser abastecida diretamente pelo exterior.

O CPN é composto de recepção, sala de exames com lavabo, deambulação, posto

de enfermagem, refeitório, copa, 5 quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto) cada um

com banheiro,  sendo dois  adaptados,  sala  de plantão,  2  banheiros para funcionários,

utilidades, depósito e DML. A área construída referente ao Centro de Parto Normal é de

331,09m².

O acesso principal se dá pela recepção, onde a paciente será encaminhada para a

sala de exames e, em seguida, se for o caso, para um dos quartos. Cada um dos quartos

tem acesso direto a uma área externa para banhos de sol. O acesso de funcionários pode

ser feito tanto pela recepção, quanto pela área de apoio.

A copa deverá ser utilizada apenas para a distribuição das refeições, não sendo

destinada  ao  preparo  destas.  O  refeitório  será  de  uso  opcional  das  pacientes  e  os

funcionários deverão usar o refeitório próprio da maternidade.

A CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico será composta apenas por um

galpão com planta livre e totaliza uma área construída de 46,71m².

4. RESUMO DAS ATIVIDADES

No Centro de Parto Normal,  serão acolhidas gestantes com indicação de parto

normal, assistido por enfermeira, e que já tenham iniciado o trabalho de parto. No próprio

local poderá ser feito o exame para admissão das pacientes.

O  CPN dispõe  de  cinco  quartos  onde  serão  realizados  os  partos  normais.  As

gestantes admitidas já ficarão internadas no seu quarto desde o início do trabalho de

parto,  terão o parto  no mesmo local  e  lá  permanecerão com os bebês,  até a alta.  A
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higienização  dos  recém-nascidos  deverá  ser  feita  no  próprio  quarto,  que  dispõe  de

duchas térmicas próprias para isso.

O CPN também dispõe de uma área interna para deambulação das pacientes, uma

área  externa  para  banhos  de  sol  e  um  espaço  para  as  refeições  que  deverão  ser

coletivas.

5. MATERIAIS

1.3. Piso

O piso geral do Centro de Parto Normal 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.  No banheiro de funcionários e no lavabo da sala de exames

poderá ser utilizado rejunte simples.

1.4. 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, a copa, o DML e a Sala de Utilidades serão revestidos com cerâmica

branca, 41x41cm ou similar, com rejunte a base de epóxi ou antibacteriano, de piso a teto.

No banheiro de funcionários, no DML e no lavabo da sala de exames poderá ser utilizado

rejunte simples.

As Circulações, Recepção, Sala de Exames, Serviço de Enfermagem e todos os

Quartos serão pintados com esmalte sintético, de piso a teto, em cor a definir.

A Sala de Plantão e o Depósito serão pintados com tinta acrílica lavável de piso a

teto, em cor a definir.

1.5. Teto

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

Todas as bancadas serão em granito tipo “cinza”.

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.

Na sala de exames deverá ter instalação 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 dos Quartos, Serviço de Enfermagem, Sala de Exames, Recepção e

Sala de Plantão 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.
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