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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto básico, tem como finalidade 

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto básico e suas 

particularidades. 

2.  GENERALIDADES 

O empreendimento se encontra localizado na Rua Benedito do Vale, sn°, Bairro 

Centro, neste Município de Medicilândia, Estado do Pará. Todos os serviços técnicos de 

planejamento, serão realizados por profissionais especializados de acordo com a especificidade 

do serviço. 

Este documento, contém as diretrizes que nortearam seu projeto arquitetônico, bem 

como apresenta as especificações e procedimentos adequados à sua boa execução. A 

intervenção no estabelecimento de saúde, tem como objetivo garantir o melhor uso desta 

infraestrutura, para o desenvolvimento de ações que busquem a melhoria do contato humano 

presente em toda intervenção de atendimento à saúde. 

Ressaltamos que a qualidade do espaço físico de um hospital tem uma influência real 

no processo de recuperação dos pacientes. Como resultados vislumbramos, uma significativa 

melhora no atendimento, o que causará significativo impacto na saúde de nossos munícipes. 

3. JUSTIFICATIVA 

A Atenção Hospitalar tem sido um dos principais pontos de debate acerca da 

assistência no Sistema Único de Saúde - SUS a evidente importância na organização da rede de 

serviços, seja pelo tipo de serviços ofertados, pela sua concentração de serviços de média e alta 

complexidade ou pela necessidade de implantação pelos chamados vazios assistenciais. Na 

região amazônica se impõe ainda a supremacia da adversidade geográfica. Uma unidade 

hospitalar é um ponto de atenção do sistema de saúde público de saúde, parte integrante e 

indispensável da estruturação médico-social e sanitária, cuja função básica consiste em 

proporcionar assistência médica integral, constituindo-se, também, em centro de educação e 

capacitação nos locais onde estão inseridos, contribuindo com a integração ativa das funções 
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exercidas pelos entes na concretização dos programas assistenciais e a integralidade do cuidado 

das pessoas. A urgente necessidade da reforma e ampliação do Hospital de no município de 

Medicilândia-PA, em substituição do modelo existente e o equacionamento do seu respectivo 

custeio impõem à municipalidade a busca de alternativas para sua viabilização econômica, de 

modo a obter um arranjo financeiro sustentável que propicie a oferta de 24 novos leitos e 01 

leito de isolamento. 

 

3.1 ASPECTOS FÍSICOS TERRITORIAIS 
 

3.1.1 Localização  

Medicilândia  é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente 

à Mesorregião do Sudoeste Paraense. Localiza-se no norte brasileiro, a uma latitude 03º26'46" 

sul e a uma longitude 52º53'20" oeste, estando a uma altitude de 151 metros. 

 

3.1.2 Municípios limítrofes 

 Altamira, Brasil Novo e Uruará. 

  

3.1.3 Principal rodovia 

 BR 230 – TRANSAMAZÔNICA. 

 

3.1.4 Distância média dos municípios de referência 

 Belém – 971 km; 

 Santarém – 322 km; 

 Itaituba – 407 km; 

 Altamira – 90 km. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Paraense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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3.1 CARACTERÍSTICAS DO EDIFÍCIO EXISTENTE 

Os serviços de reforma e ampliação do hospital municipal serão executados no interior, 

exterior e arredor do empreendimento, existente. O mesmo encontra-se locado no lote 05, da 

quadra 09, com dimensões de terreno 160,00 metros de frente x 50,80 metros de fundos, 

totalizando uma área de 8.128 m², localizado na Rua Benedito do Vale, S/N, Bairro Centro, no 

município de Medicilândia - PA. 

O Hospital Municipal de Medicilândia CNES 2622475, de gestão municipal   

destinada à prestação de atendimento em atenção básica e integral à saúde, nas especialidades 

básicas, oferecendo assistência odontológica e de outros profissionais, com unidade de 

internação, sob administração única, ocupa uma área de 2.940m² com uma área construída de 

1935,00 m². Possui atualmente 31 leitos distribuídos da seguinte forma: 06 leitos de cirurgia 

geral, 05 leitos de Obstetrícia Clinica, 06 leitos de clínica pediátrica, 02 leitos de ginecologia, 

07 leitos clínica geral, 02 obstetrícias cirúrgica, 03 leitos de isolamento (COVID-19), 

equipamento de diagnóstico por imagem: 01 Raio X de 500 amperes e 01 Ultrassom 

convencional, equipamento de diagnostico por método gráfico: 01 eletrocardiógrafo e realiza 

exames de patologia clínica.  

O Hospital mantém no seu quadro funcional medico clinico, medico cirurgião, médico 

ginecologista, médico cirurgião vascular, médico ortopedista e traumatologista, Enfermeiro 

generalista, Assistente Social, Psicólogo Clinico, biomédico, farmacêutico analista clinico, 

Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional, Fonoaudiólogo, Técnico de Raio X, Técnico de 

Laboratório, Técnico de enfermagem, Auxiliares administrativos e Pessoal de apoio nas áreas 

afins. 

4. DIRETRIZES 

As presentes descrições, juntamente com a planilha orçamentaria, e cronograma físico-

financeiro, ficarão fazendo parte integrante do contrato. Ainda farão parte das especificações 

no que forem aplicáveis: 

 

I. As normas brasileiras da ABNT; 

II. O Código de Obra e Edificações do município de Medicilândia; 

III. Regulamentos, normas, especificações e recomendações, dos órgãos ambientais e das 

concessionárias de energia, água, esgoto e telefonia do município e do estado; 
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IV. A obra deve ser conduzida por profissionais devidamente habilitados pelo CREA ou 

CAU; 

V. Todos os materiais a serem empregados na obra serão reconhecidamente de qualidade 

e satisfarão às condições estabelecidas nos projetos e especificações correspondentes; 

VI. A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá às 

recomendações dos fabricantes, cabendo ao executor, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica; 

VII. Será obrigatório o uso de EPIs (equipamento de proteção individual), por todos os 

operários envolvidos na obra, de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. 

5. COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÃO 

 

4.1 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA 

I. Atender as especificações e determinações da Fiscalização; 

II. Fornecer toda a mão de obra, material, maquinários, ferramentas e transportes 

necessários para imprimir eficiente andamento aos trabalhos, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado pela Fiscalização; 

III. Responsabilizar-se pelas despesas e todas as obrigações com a legislação trabalhista em 

vigor; 

IV. Prestar toda assistência técnica e administrativa para o andamento rápido e perfeito dos 

serviços; 

V. Indicar, antes do início da obra, o nome do profissional arquiteto ou engenheiro, com 

experiência comprovada, que supervisionará os trabalhos e que será o responsável 

técnico; 

VI. Chamar a Fiscalização por escrito sempre que houver necessidade de verificação de 

qualquer serviço a fim de não causar transtornos ao andamento dos mesmos; 

VII. Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras de boa técnica; 

VIII. Obter licenças junto aos órgãos competentes para instalação de andaimes, retirada de 

entulhos, etc. 
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5.2 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO 
 

I. Fazer visitas periódicas de inspeção às obras, fornecendo, quando necessário, os 

esclarecimentos solicitados pelo Empreiteiro; 

II. Verificar se os serviços estão sendo executados de acordo com o cronograma físico 

financeiro e especificações; 

III. Não permitir nenhuma alteração nas especificações sem razão preponderante e 

autorização por parte dos autores dos projetos; 

IV. Decidir os casos omissos, ouvidos os autores dos projetos; 

V. Atender aos chamados do Empreiteiro para verificação dos serviços; 

VI. Fazer medição dos serviços realizados, preferencialmente em conjunto com o 

Empreiteiro. 

6. MATERIAIS  

I. Todos os materiais a empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 

primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações deste caderno; 

II. Sempre que na especificação de um material for permitido o emprego de similar de 

mesma qualidade, o Empreiteiro deverá indicar em sua proposta o produto que irá usar. 

A falta desta indicação obrigará ao uso do material citado na especificação; 

III. No caso referido acima, deverá ser apresentada amostra do material proposto para ser 

submetida à aprovação da Fiscalização; 

IV. Será proibido ao Empreiteiro manter no recinto da obra quaisquer materiais que não 

satisfaçam estas especificações. 
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7. ARQUITETURA 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O projeto desenvolvido para a Reforma e Ampliação do Hospital municipal, visa a 

melhoria da estrutura física, ambiência e assistência, preservando o acesso dos usuários aos 

serviços existentes, bem como a implantação de novos serviços especializados. Que contará 

com a reforma e readequação de toda a área de serviço existente, visando atender as demandas 

geradas pelo aumento de leitos proposta pelo projeto bem como as normas vigentes; dentre os 

ambientes reestruturados encontram-se: 

I. Recebimento e inspeção; 

II. Despensa 

III. Refrigeração; 

IV. Sala para nutricionista; 

V. Cozinha industrial; 

VI. Recebimento; 

VII. Distribuição; 

VIII. Refeitório; 

IX. 04 Vestiários barreira; 

X. DML; 

XI. Lavanderia; 

XII. Secagem, preparo, costura; 

XIII. Guarda; 

XIV. Recebimento de material sujo; 

XV. Lavagem; 

XVI. Esterilização; 

XVII. Guarda / distribuição.  
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O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades em atender os usuários, 

tanto no aspecto físico, psicológico, quanto no intelectual e social. Foi levado em consideração 

principalmente à norma de acessibilidade, segurança e combate a incêndios. 

Com a finalidade de promover benfeitorias aos usuários, buscamos abordar no projeto 

os seguintes critérios: 

I. Facilidade de acesso entre os blocos; 

II. Circulação entre os blocos com área coberta, com garantia de acessibilidade em 

consonância com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos; 

III. Conformidade dos ambientes; 

IV. Acessibilidade em todos os ambientes; 

V. Implantação de salas de apoios; 

VI. Equipamentos destinados ao uso, respeitando as dimensões de instalações adequadas de 

equipamentos, mobiliário básico hospitalar conforme SOMASUS, além das áreas de 

banheiros contendo: vasos sanitários, pias, bancadas, barras de apoio e acessórios em 

geral. 

Esta metodologia, visa assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários no interior 

de suas dependências. 

 

6.2 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 

considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar 

a edificação das melhores condições: 

I. Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, existência 

de vegetação e edificações; 

II. Localização do terreno: privilegiar localização próxima à demanda existente, com vias 

de acesso fácil; garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o 

conforto ambiental dos seus usuários (conforto hidrotérmico, visual, acústico, 

olfativo/qualidade do ar); 

III. Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à insolação, 

permitindo ventilação cruzada nos ambientes e iluminação natural; 
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IV. Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em 

função da cobertura vegetal do terreno, dos ventos, do sol e de vários outros elementos 

que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas relativos ao conforto 

dos usuários; 

V. Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando 

dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na 

construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer 

as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e 

sondagem de solo; 

VI. Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas 

características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a 

edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como influência 

no escoamento das águas superficiais, realizar levantamento topográfico 

Planialtimétrico Georreferenciado tipo cadastral; 

VII. Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com relação 

aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-

se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas 

quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos mananciais; 

VIII. Orientação da edificação: buscar posicionamento ótimo da edificação, atendendo tanto 

aos requisitos de conforto ambiental, e dinâmica de utilização da edificação quanto à 

minimização da carga térmica, e a consequente redução do consumo de energia elétrica; 

IX. A correta orientação deve levar em consideração o direcionamento dos ventos 

favoráveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no verão e 

inverno característicos de cada Município. 
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6.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e fixação do partido arquitetônico, levamos em 

consideração alguns parâmetros, dentre estes, se encontram: 

I. Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas necessidades 

operacionais cotidianas, proporcionando uma vivencia completa da experiência 

adequada; 

II. Distribuição dos blocos – se dá por uma setorização clara dos conjuntos funcionais em 

blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; A setorização prevê espaços para 

atividades particulares, restritas, assim como atividades coletivas. A distribuição dos 

blocos prevê também a interação com o ambiente natural; 

III. Volumetria dos blocos – Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia de 

coberturas adotada, a volumetria considerando os fluxos, mobília e melhor layout para 

cada ambiente, que é elemento de identidade visual do projeto; 

IV. Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram pensados sob 

o ponto de vista do usuário e portadores de necessidades especiais; 

V. Os conjuntos funcionais do edifício hospitalar são compostos por blocos; 

VI. Layout – O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais do Hospital 

foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados e ao 

bom funcionamento conforme acessibilidade e segurança de todos os usuários; 

VII. Tipologia das coberturas – foi adotada a técnica construtiva em telhado embutido, com 

duas águas, além de contemporâneo o mesmo é de fácil execução; 

VIII. Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de 

iluminação e ventilação natural em ambientes hospitalares, bem como em harmonia com 

os volumes propostos; 

IX. Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram especificados 

levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e 

características do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries; 

X. Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que privilegiassem o 

conforto para os usuários. 

XI. No setor de diagnósticos, optou-se pela inserção de exaustor nos seguintes ambientes:  

lavagem; esterilização; hematologia / bioquímica; parasitologia; hemocomponentes; 

preparo de reagente; urinálise; DML; e WC. 
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XII. A cozinha contará com a inserção de uma coifa.  

XIII. Nas enfermarias pediátricas, as portas deverão ser duplas, lisas, e providas de dois 

visores, para a devida observação dos pacientes, largura da primeira folha 80 cm, 

segunda folha 40cm x 2.10 m de altura, com abertura dupla, feita em madeira, quadro 

em madeira mecanicamente processada, enchimento do tipo sólido (bondoor); 

contracapa em chapa de fibra; fita de borda em PVC nas laterais (na mesma cor da 

porta); aplicação de produto na soleira e cabeceira que auxilia na proteção contra a 

umidade. 

XIV. As portas de entrada da antecâmara, bem como, do quarto de isolamento deverão ser 

duplas, lisas, e providas de dois visores, para a devida observação dos pacientes, largura 

da primeira folha 80 cm, segunda folha 40cm x 2.10 m de altura, com abertura dupla, 

feita em madeira, quadro em madeira mecanicamente processada, enchimento do tipo 

sólido (bondoor); contracapa em chapa de fibra; fita de borda em PVC nas laterais (na 

mesma cor da porta); aplicação de produto na soleira e cabeceira que auxilia na proteção 

contra a umidade. 

XV. As portas dos (WC PCD) possuíram puxadores horizontais, bem como, as portas dos 

corredores. 

XVI. O tanque de lavagem da área suja, deverá ser locado em aço inox ind, com uma cuba na 

dimensão de 70X70 cm, com cuba profunda.  

XVII. Todos os ambientes que sejam confinados e sem aberturam para ventilação natural, 

deverão contar com exaustores do tipo inox, tambor em chapa de aço inox 304, com 

diâmetro de 300mm, hélice confeccionada com cubo de alumínio injetado e paletas em 

aço inox 304 e motor com as tampas em alumínio injetado e corpo e base em chapa de 

aço carbono pintada em epóxi, e tensão (V) 220. 

XVIII. A porta da sala de mamografia deverá contar com proteção radiológica, a folha da porta 

será em madeira (sólida) com chapa de chumbo (espessuras 0,5 a 3,0 mm) embutida na 

estrutura e fixada de tal forma que não apresente pontos vulneráveis (furos) em sua 

superfície e acabamento em laminado melamínico de alta resistência do tipo fórmica 

(0,8mm espessura). O chumbo utilizado é de primeira fusão (eleltrolítico grau A) com 

pureza de 99,96%. A mesma terá as dimensões de 1,02 X 2,10m. 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ:34.593.525/0001-08  
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA “CAPITAL NACIONAL DO CACAU” 

ESTADO DO PARÁ   

 

 

 

Página 14 de 16 
Trav. Dom Eurico, N°1035 - B. Centro - CEP: 68.145-000 Medicilândia – PA 

 

Os blocos se encontram dispostos de maneira a tornar homogêneas, as intervenções 

de reforma e ampliação. Dos ambientes que serão ampliados: 

 

I. Bloco de serviço; 

II. Bloco de Enfermarias 

III. Bloco de diagnósticos; 

IV. Bloco de reuniões. 

 

6.5 ACESSIBILIDADE 

Em observância ao artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, 

a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total 

ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 

transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 

dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, 

tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. Incluiu-se no 

escopo do projeto: 

I. Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido; 

II. Sanitários (feminino, masculino e infantil) portadores de necessidade especiais, os 

mesmos possuem equipamentos sanitários específicos ao uso proposto; 

III. Todas as portas dos (WC PCD) possuirão puxadores horizontais, bem como as portas 

dos corredores.  
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8. ENCERRAMENTO 

Este relatório é composto por quatorze folhas impressas e numeradas, foi elaborado 

pelo engenheiro civil Arquiteto e Urbanista JOÁS DE ARAÚJO GOMES, CAU A 138927-0 

que o subscreve. 

OBS: Em caso de divergência entre as descrições deste memorial e a planilha 

orçamentaria, a empresa vencedora do processo deverá se comprometer em seguir estas 

especificações.    

 

Medicilândia, 09 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Joás de Araújo Gomes 

Fiscal de Obras do Município de Medicilândia-PA 

CAU A138927-0 
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9. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

- RDC 50, Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

- RDC 51, Requisitos mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de 

estabelecimentos de saúde. 
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