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RELATÓRIO TÉCNICO 

 

 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

GUTIERREZ 

PORTE: I  

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE  

PRIMAVERA DO LESTE - MT 

ÁREA UBS: (267,27m²) 

ÁREA MARQUISES: (35,36m²) 

ÁREA PAVIMENTO TÉCNICO: (21,88m²) 

ÁREA TOTAL UBS: (324,51m²) 

ÁREA ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 6,63m² 

ÁREA TOTAL: 331,14m² 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

 

São apresentados através deste relatório técnico de atividades todos os 
ambientes com suas funções que compõem a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
GUTIERREZ DE PRIMAVERA DO LESTE - MT. Através deste, busca-se elucidar a 
necessidade de cada ambiente e sua funcionalidade.  

 

 Embarque/Desembarque de Ambulâncias: Local coberto destinado ao 

embarque/desembarque de pacientes em ambulâncias.  

 

 Sala de Recepção e Espera: Tem a função de recepcionar, registrar e fazer 

marcação de consultas. Acomodar as pessoas enquanto aguardam ser 

atendidas. É composta por ar condicionado; bancada para atendimento e 

informações com poltronas, computador e impressora; 15 poltronas para 

espera; bebedouro; televisor; armário para guarda de prontuários e quadro de 

aviso na parede. 

 

 WC Feminino e WC Masculino: Sanitários adaptados para portadores de 

necessidades especiais. Deve contar com um sanitário masculino e outro 

feminino, ambos compostos por pia e vaso sanitário adequado, barras de 

apoio e porta apropriada.  

 

 Consultório Indiferenciado/Acolhimento (01 e 02): Local onde é feito a 

classificação do problema para o encaminhamento do paciente para o setor 

especializado e onde atende o clinico geral. Necessita de maca, escada com 

dois degraus, lavatório para mãos com torneira de fechamento automático, 

mesa para atendimento com cadeiras, computador e impressora, biombo, 

suporte de soro, negatoscópio, balança adulto, balde de lixo e ar 

condicionado.  

 

 Consultório Odontológico para 2 equipes: Onde são efetuadas as 

consultas e procedimentos dentários. Necessita de abrigo externo para 

compressor, bancada com cuba com água fria, autoclave odontológica, 

banqueta giratório/mocho, lavatório para mãos com torneira de fechamento 

automático, armário, 02 cadeiras especializadas para atendimento 

odontológico, armário suspenso, balde de lixo e ar condicionado.  

 

 Consultório com Sanitário Anexo: Consultório onde são feitas as consultas 

ginecológicas. Necessita de lavatório para mãos com torneira de fechamento 

automático, mesa ginecológica, escada com dois degraus, suporte de soro, 

balança adulto, foco de luz, biombo, negatoscópio, balde de lixo, mesa para 
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atendimento com cadeiras, computador e impressora e ar condicionado. 

Conta com sanitário anexo adaptado para portadores de necessidades 

especiais, composto por pia e vaso sanitário adequado, barras de apoio e 

porta apropriada e balde de lixo. 

 

 Sala de Vacinas: Local onde são aplicadas as vacinas. Necessita de ar 

condicionado 24 horas por dia, geladeira, bancada em inox com cuba e 

armário suspenso, lavatório para mãos com torneira de fechamento 

automático, mesa com cadeira para atendimento e anotações de cartão de 

vacinação, maca, cadeira apropriada para vacinação, balde de lixo, arquivo.  

 

 Sala de Suturas e Curativos: Sala que realiza procedimentos curativos 

simples e realiza suturas. É composta de maca, escada com dois degraus, 

bancada com cuba e armário suspenso, banqueta giratória/mocho, mesa 

auxiliar, suporte de soro, carro de curativos, foco de luz, balde de lixo e ar 

condicionado. 

 

 Sala de Inalação Coletiva: Local onde são realizadas inalações em crianças 

e adultos que necessitem. É composta de bancada em inox com cuba e 

armário suspenso, 04 cadeiras para inalação com régua de gases, balde de 

lixo, armário, suporte de soro e ar condicionado. 

 

 Sala de Observação/Procedimento/Coleta: É destinada para paciente de 

ambos os sexos. Possui banheiro com acesso direto e particular apropriado 

para portadores de necessidades especiais, com pia e vaso sanitário 

adequados, barras de apoio, chuveiro com água quente e fria, banco 

articulado para banho, porta apropriada e balde de lixo. É composto por cama 

apropriada a adultos, escada com dois degraus, poltrona, régua de gases, 

bancada com cuba e armário suspenso, armário vitrine, suporte de soro, 

mesa auxiliar, balde de lixo e ar condicionado. 

 

 Sala de Atividades Coletivas/ACS: Nela são realizadas as reuniões, 

palestras e diversas atividades para a população. Necessita de mesa, 12 

cadeiras, quadro branco na parede, televisão, escovação em inox com três 

torneiras com fechamento que dispense o uso das mãos, armário suspenso, 

balde de lixo e ar condicionado. 

 

 Área Coberta para Atividades: Espaço externo coberto para realização de 

atividades. Conta com banco em concreto. Pode ser acessado por porta pela 

Sala de atividades coletivas/ACS. 
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 Estocagem/Dispensação de Medicamentos: Local onde são armazenados 

e distribuídos os medicamentos. Necessita de bancada para atendimento em 

MDF, com computador, impressora e cadeiras, geladeira, lavatório para mãos 

com torneira de fechamento automático, estrado, estante com prateleiras, 

armários, balde de lixo e ar condicionado.  

 

 Administração e Gerência: Local onde é realizado todo o trabalho 

administrativo e gerência da UBS. Composta por mesa para atendimento com 

computador, impressora e cadeiras, arquivo, balde de lixo e ar condicionado.  

 

 Circulação (Apoio): Deve contar com armário para guarda dos pertences 

dos funcionários, com controle de ponto dos funcionários e com porta com 

acesso de serviço. 

 

 Sala de Esterilização e Guarda de Materiais Esterilizados: É onde são 

esterilizadas e guardadas as matérias de maneira adequada. Composta por 

bancada seca em inox com armário suspenso, autoclave de bancada, 

seladora, lavatório para mãos com torneira de fechamento automático, balde 

de lixo, exaustor e ar condicionado. Conta com guichê com ligação com o 

expurgo.  

 

 Sala de Utilidades ou Expurgo: Ambiente destinado à limpeza, desinfecção 

e guarda dos materiais. Neste local é onde serão descartados dejetos. Deve 

ser dotado de bancada de inox com cuba e armário suspenso, pia de despejo 

com válvula de descarga e tubulação de esgoto, autoclave de bancada, 

exaustor e ar condicionado. Conta com guichê com ligação com a sala de 

esterilização e guarda de materiais esterilizados.  

 

 Copa: Local destinado a alimentação dos funcionários. Necessita ventilador 

de teto, geladeira, armário, bancada com cuba e armário suspenso e balde 

de lixo.  

 

 Almoxarifado: Composta por armário destinado ao armazenamento de 

materiais e insumos, armário para guarda de roupas dos funcionários e balde 

de lixo.  

 

 Depósito de Material de Limpeza (DML): Para armazenamento de materiais 

de limpeza. Necessita de tanque com água fria, balde, balde de lixo, armário 

suspenso e carrinho de limpeza.  
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 Banheiro funcionários: Banheiro destinado a higiene e troca de roupas dos 

funcionários de ambos os sexos, para o trabalho interno da UBS. Deve contar 

com pia, vaso, chuveiro com água quente e fria e balde de lixo.  

 

 Depósito de Resíduos Sólidos: São divididos em resíduos comuns, 

contaminados e recicláveis. Os resíduos sólidos comuns são coletados pelo 

serviço público de coleta de lixo. Os resíduos sólidos biológicos serão 

coletados pela terceirizada. 

 

 Processamento de Roupas: Todo e qualquer tipo de rouparia utilizado será 

feito por empresa terceirizada.  

 

 Água: O abastecimento de água é feito através da rede pública. 

 

 Esgoto: Sistema com tanque séptico, filtro anaeróbico, tanque de 

desinfecção e sumidouro.  

 

 Energia Elétrica: Fornecida pela concessionária de energia elétrica. 

 

 Água Pluvial: A drenagem da cobertura será feita por calhas, rufos e 

pingadeiras. Já as de pátio se existente, serão feitas por canaletas. 

 

 Cisterna: Local destinado ao reservatório de aproveitamento de água pluvial, 

com capacidade de 2000 litros. 

 

 

 

 

 

Cuiabá – MT, 11 de julho de 2018. 
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