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1 Introdução 
 

 

O presente documento tem como objetivo apresentar o plano funcional de espaços e suas 

relações funcionais. 

 

Neste documento, serão abordados 5 aspectos: 

 

1. Princípios orientadores do projeto de construção e reforma. Descrição das 

principais funções assumidas pelos Setores de Bioimagem. 

 

2. Dimensionamento e relação de espaços. Estimativa dos recursos físicos e áreas 

necessárias. 

 

3. Relações funcionais. Relações de funcionamento e circulação dos diversos agentes 

envolvidos nos processos. 

 

4. Circulação. Circulação dos distintos agentes envolvidos no processo. 

 

5. Critérios funcionais e especificidades do projeto. Critérios funcionais sob os 

quais deverão atuar os Setores de Bioimagem e especificidades técnicas do projeto. 

 

As reformas e novas construções a serem realizadas deverão tomar em consideração as 

especificações e normas aplicáveis de acordo com o Apêndice 11.4 do Anexo 11 – 

Especificações para o Desenvolvimento de Projetos. 

 

2 Princípios orientadores do projeto de 
construção e reforma 

 

2.1 Princípios Comuns 
 

Os projetos nos Setores de Bioimagem contemplam, entre outros, o seguinte conjunto de 

objetivos principais:  

 

 Ampliar os serviços especificados para cada Unidade Hospitalar incluída no 

escopo do projeto; 

 Incorporar novas modalidades diagnósticas baseadas em exames de maior 

complexidade; 

 Proporcionar uma prestação de serviço mais completa no âmbito do apoio ao 

diagnóstico por imagem; 

 Incorporar a imagem digital, que facilita a gestão da informação e a coordenação 

entre as diferentes unidades; 
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 Na definição dos espaços é essencial considerar a sua flexibilidade, de forma que 

facilite a incorporação de mudanças tecnológicas dos equipamentos; 

 Os espaços devem ser concebidos para que fomentem um ambiente “amigável” 

para o cliente considerando conceitos, tais como privacidade, sonoridade, 

luminosidade dos diferentes espaços. 

 

 

2.2 Área de Bioimagem 
 

O Setor de Bioimagem é uma área do hospital destinada à realização de procedimentos 

de apoio ao diagnóstico relacionados com a imagem, tanto em clientes internados, como 

em urgentes e ambulatoriais. 

 

No capítulo 6 do presente Apêndice, são apresentados de forma detalhada os critérios 

funcionais dos espaços físicos onde se desenvolverá a atividade da bioimagem, entre os 

quais destacam-se os seguintes: 

 Sala de Radiologia convencional deverá ter proteção radiológica. 

 Sala de Ressonância Magnética (RM) deverá ter reforço do pavimento, devido ao 

elevado peso dos equipamentos.  

 Os equipamentos de Ressonância Magnética não deverão ser instalados na 

proximidade de massas metálicas (ambulâncias, elevadores, geradores), de forma 

a não causar distorção dos campos magnéticos. 

 
3 Dimensionamento e relação de 

espaços 
 

O dimensionamento dos Setores de Bioimagem deverão cumprir com o “Regulamento 

Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde – RDC50 de 21 de fevereiro de 2002”, unidade 

funcional: 4 – apoio ao diagnóstico e terapia. 

 

 

A seguir são descritas as exigências mínimas a serem cumpridas pela Concessionária 

quanto a cada um dos espaços necessários (por tipologia de sala), bem como os metros 

quadrados úteis mínimos, por espaço, que deverão ser considerados na elaboração dos 

projetos por parte da Concessionária. Naturalmente, os detalhes dos projetos de 

engenharia, que extrapolam aos requisitos mínimos descritos neste anexo, são 

facultados à elaboração da Concessionária, sendo que deverão ser previamente 

aprovados pela SESAB. 
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Espaços e áreas das Unidades Hospitalares 

Espaços 

Código de 
mobiliário 

(Apêndice 2.1 
Anexo 2) 

Nº de espaços 
por tipologia de 

sala 
m2  úteis unitários 

m2 úteis 
totais 

1. ÁREA TÉCNICA      
 

1.1 ÁREA DE RADIOLOGIA        

Área de Radiologia Simples      
 

Sala de exames radiológicos 
(com comando) 

- 1 25,0 25,0 

Box de vestiário para clientes 
Raios X  

1104 2 1,5 3,0 

Sala de comando 1103 1 4,0 4,0 

Área Mamografia         

Sala de exames (com 
comando) 

- 1 8,0 8,0 

Box de vestiário para clientes 
mamografia 

1104 2 1,5 3,0 

Outras áreas      
 

Sala de interpretação e laudos 
(comum ao apoio ao 
diagnóstico) 

 
1105/2105 1* 6,0 6,0 

Sala de preparo de clientes 1106 1 6,0 6,0 

Sala de preparo de contraste 1107 1 2,5 2,5 

Sala de Seção 1109 1 5,7 5,7 

1.2 ÁREA TC       

Sala de exames de tomografia - 1 40,0 40,0 

Sala de comando 1103 1 6,0 6,0 

Box de vestiário para cliente 
TC (comum à RM) 

1104 2 2,3 4,5 

Sala de indução e recuperação 
anestésica (comum à RM) 

1108 1 18,0 18,0 

Sanitários para clientes 
(comum à RM) 

1112 2 3,2 6,4 

1.3 ÁREA RM       

Sala de exames de 
ressonância magnética 

- 1 45,0 45,0 

Sala de comando 1103 1 6,0 6,0 

Sala de componentes técnicos 
(compressor hélio, eletrônica, 
etc.) 

- 1 8,0 8,0 

2. ÁREA DE CLIENTE       

Sala de Recepção, Registro e 
Espera de Clientes 

1110/2101 1 60,0 60,0 

Sala de informação ao cliente 1111/2102 1 5,0 5,0 
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Espaços e áreas das Unidades Hospitalares 

Espaços 

Código de 
mobiliário 

(Apêndice 2.1 
Anexo 2) 

Nº de espaços 
por tipologia de 

sala 
m2  úteis unitários 

m2 úteis 
totais 

Sanitário para clientes 1112 2 3,2 6,4 

3. ÁREA ADMINISTRATIVA        

Sala administrativa (trabalho 
médico, sessões clínicas) 

1113/2104 1 9,0 9,0 

4. ÁREA DE APOIO        

Depósito de equipamentos e 
materiais 

- 1 4,0 4,0 

Depósito de material de 
limpeza  

- 1 4,0 4,0 

Área para guarda de macas e 
cadeira de rodas 

- 1 4,0 4,0 

Sala de equipamentos de 
informática e comunicações 

- 1 4,0 4,0 

Laboratório de processamento 
de chapas ou filmes 

- 1* 8,0 8,0 

Arquivo de chapas e filmes  - 1* 8,0 8,0 

5. ÁREA DE PESSOAL        

Quarto de plantão  1116 1 5,0 5,0 

Sala de estar para 
funcionários 

1117 1 12,0 12,0 

Sanitários para funcionários 1118 2 3,0 6,0 

Copa 1119 1 2,6 2,6 

Vestiários Funcionários 1120 2 15,0 30,0 

6. AREA DE EXPANSÃO        

Área de expansão futura  1 Até 30%   

 
(*) Considera-se que, dada às características do projeto, estes espaços não são necessários. 

 
 

No que diz respeito à Central de Imagem, a seguir são descritas as áreas mínimas de 

cada um dos espaços avaliados como adequados por tipologia de sala, que foram  

considerados na elaboração dos estudos. Naturalmente, os detalhes dos projetos de 

engenharia que divirjam dos requisitos descritos neste anexo, deverão ser previamente 

aprovados pela SESAB. 
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Espaços e áreas Central de Imagem 

Espaços 

Código de 
mobiliário 
(Apêndice 

2.1 
Anexo 2) 

Nº espaços 
por tipologia 

de sala 

m2  úteis 
unitários 

m2 úteis 
totais 

1. ÁREA TÉCNICA       

Sala técnica (Ambiente Aberto) - Postos de 
trabalho 

1201 25 postos 5 125 

Sala de Informática - Postos de trabalho 1202/2201 6 postos 5 30 

Espaço para servidores e componentes de rede - 1 15 15 

2. ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO        

Pool de administração - Postos de trabalho 1203/2202 10 postos 5 50 

Sala de reuniões (com possibilidade de  
unificar/dividir as salas) 

1204 1 30 30 

Escritórios 1205/2203 5  15 75 

Recepção 1206/2204 1 20 20 

3. ÁREA DE FUNCIONÁRIOS       

Área de descanso/Copa 1207 1 20 20 

Sanitário de Funcionários  1208 2 4 8 

Sala de formação - Postos  1209/2205 10 postos         5 50 

4. ÁREA DE APOIO     

Sala de limpeza 1210 1 10 10 

Almoxarifado  1211 1 15 15 

Arquivo 1212 1 25 25 

Estacionamento   8  9,9  79,2 

 

 
 

 

4 Relações Funcionais 
 

As relações de proximidade física entre o Setor de Bioimagem e as diferentes áreas 

assistenciais de uma Unidade Hospitalar podem ser classificadas em diferentes tipos de 

proximidade. No presente projeto, considerando que os Setores de Bioimagem já estão 

localizados dentro das Unidades Hospitalares, estas relações se apresentam com menor 

relevância na medida em que estão limitadas pelo espaço físico existente. Nas novas 

áreas a construir, deverão se consideradas as seguintes relações funcionais: 
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 Proximidade Imediata: Áreas contíguas na mesma planta ou com conexão 

vertical direta. Normalmente, essas áreas têm uma relação de trabalho diário. 

 

 Proximidade Intermediária: As áreas com conexão horizontal sem barreiras, não 

contígua e sem ligação direta vertical, mas localizadas na proximidade. 

Normalmente, essas áreas têm uma relação funcional comum. 

 

 Proximidade Logística: Áreas com contato através de processos de logística por 

vários canais de transporte específicos (rampas, elevadores, tubos pneumáticos) 

ou por meio humano. 

 

 Proximidade não fundamental: Áreas que podem ter uma relação funcional 

ocasional. 

 

Aspectos gerais a serem levados em consideração: 

 O Setor de Bioimagem, que centralizará e integrará todas as áreas técnicas de 

radiodiagnóstico,deverá estar em continuidade horizontal com a área de Urgência 

(preferencialmente localizada no piso térreo da unidade, junto da entrada principal 

do edifício), permitindo um fácil acesso tanto para clientes internados como 

externos, melhorando o fluxo de clientes e facilitando a instalação e a substituição 

dos equipamentos.  

 A sala de radiologia convencional deverá estar próxima, ou com fácil acesso, da 

área de urgências. 

 A sala de mamografia, deverá ficar, preferencialmente, próxima ou com fácil 

acesso, da sala de ecografia. 

Seguindo os critérios definidos de proximidade, referem-se a seguir as relações próximas 

do Setor de Bioimagem considerando-se essencial o cumprimento das relações de 

proximidade imediata: 

 

Área Seção Tipo de relação funcional 

Área de Urgência Urgências Proximidade Imediata 

Área de Internação 
Internação Proximidade Imediata 

UTI Proximidade Imediata 

Área de Suporte Clínico 

Radiologia - 

Medicina Nuclear Proximidade Intermediária 

Oncologia - Radioterapia Proximidade Intermediária 

Laboratório Clínico Proximidade não fundamental 

Anatomia Patológica Proximidade não fundamental 
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Área Seção Tipo de relação funcional 

Farmácia Proximidade não fundamental 

Área de Cirurgia 

Centro cirúrgico Proximidade não fundamental 

Anestesia e Reanimação Proximidade não fundamental 

Esterilização Proximidade não fundamental 

Área Ambulatorial 

Consultas externas Proximidade Logística 

Hospital de Dia Proximidade Logística 

Hemodiálise Proximidade não fundamental 

Reabilitação Proximidade Logística 

 
 

5 Circulação 
 

A Concessionária, nos projetos de construção e reforma que serão elaborados, deverá 

diferenciar as principais circulações e os principais acessos no que se refere a: 

 Clientes (internados, de urgência e ambulatorial). No caso de clientes internados, 

a circulação deverá garantir o acesso da área de internação à sala de exames. 

 Profissionais. 

Deverá também considerar que as áreas técnicas utilizadas pelos clientes externos (salas 

de exames) devem estar localizadas perto dos acessos de entrada e saída da área. Os 

exames de menor frequência podem situar-se no interior do Setor de Bioimagem. De 

forma análoga, também as áreas de suporte ao serviço podem estar situadas no interior 

do Setor de Bioimagem. 
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A seguir apresenta-se um fluxo ilustrativo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

CLIENTES URGENTES CLIENTES INTERNADOS CLIENTES AMBULATORIAL 

Recepção / Controle 

Sala de espera dos clientes internados 

Mamografia 

Controle Controle Controle Leitura 

Sala de espera dos clientes de ambulatório 

Vestiários 

Sanitários 

Circulação de STAFF 

Vestiários 

 

Vestiários 

 
Preparação 

Radiologia TC/RM 

Controle Leitura/ Laudos 

Sala Técnica 

Sanitários 
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6 Critérios funcionais e especificidades do 
projeto 
 

6.1 Área Técnica 

 

6.1.1 Área de Radiologia Convencional 
 

As salas de Radiologia Convencional deverão contemplar, de forma geral: 

 Medidas de proteção radiológicas;  

 Intercomunicador com o posto de comando; 

 Rede lógica, com pontos nas salas; 

 Tomadas de corrente elétrica; 

 Tomadas de oxigênio e saídas de vácuo; 

 Rack de teto para soro; 

 Porta Dupla 

o Para o exterior (sala de espera) 

o Para o interior 

 

Recomendações que devem ser levadas em conta: 

 Os clientes não transportados em macas devem entrar na sala através dos 

vestiários; 

 Deve existir uma porta de duas folhas que permita a entrada de clientes em maca 

ou cadeira de rodas; 

 O acesso dos técnicos deve ser feito através de porta existente no sentido oposto 

da entrada do cliente. 

De forma geral e a título informativo, os equipamentos previstos dentro de uma sala de 

radiologia convencional apresentam as seguintes principais características: 

 

Peso e dimensões dos principais equipamentos 

Equipamento Peso Largura Comprimento Altura 

Gerador de Raios X 500 kg 60 cm 130 cm 100 cm 

Mesa de Comando 35 kg 40 cm 50 cm 100 cm 

Sistema Compacto 650 kg 200 cm 370 cm 240 cm 

Suporte Telescópio - 360 cm 425 cm 250 cm 

Maca Radiotransparente - - - - 
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Peso e dimensões dos principais equipamentos 

Equipamento Peso Largura Comprimento Altura 

Quadro Elétrico* - - - - 

Console de Identificação de 
clientes 

140 kg 50 cm 60 cm 140 cm 

Sistema de leitura 320 kg 85 cm 115 cm 140 cm 

 
Nota: Valores máximos encontrados entre diversos fabricantes analisados 

* Embutido na própria parede 
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Exemplo padrão da sala de Radiologia Convencional: 
 

7

4

5
3

6

1
2

Vestiários Vestiários

Sala de 
exames

Area de 
comando

 
Legenda: 
1 Gerador 

2 Mesa de Comando 

3 Bucky Compacto 

4 Suporte de teto 

5 Maca 

6 Quadro Elétrico 

7 Console de identificação dos clientes 

 
 

6.1.2 Área de Mamografia 
 

A área da mamografia tem como objetivo realizar o exame da mama através de exames 

radiológicos.  

 

As salas de mamografia deverão contemplar: 

 Espaço amplo que favoreça a localização do mamógrafo; 

 Espaço para o controle, com intercomunicação; 

 Medidas de segurança radiológica; 

 Rede lógica, com pontos nas salas. 
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Recomendações que devem ser levadas em conta: 

 O acesso dos técnicos deve ser feito através de porta existente no sentido oposto 

da entrada do cliente; 

 Os clientes devem entrar na sala através dos vestiários. 

 

De forma geral e a título informativo, os equipamentos previstos dentro de uma sala de 

mamografia apresentam as seguintes principais características: 

 

Peso e dimensões dos principais equipamentos 

Equipamento Peso Largura Comprimento Altura 

Mamógrafo 350 kg 120 cm 150 cm 220 cm 

Biombo de proteção 150 kg 40 cm 60 cm 200 cm 

Estação de trabalho 50 kg 60 cm 90 cm 80 cm 

Quadro elétrico* - - - - 

 
Nota: Valores máximos encontrados entre diversos fabricantes analisados 

* Embutido na própria parede 
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Exemplo padrão da sala de Mamografia: 

 

Vestiários Vestiários

1

3

2

Sala de 
exames

 

 

Legenda: 

1 Estação de trabalho para Processamento 

2 Mamógrafo 

3 Quadro Elétrico 

 
6.1.3 Área de Tomografia Computorizada 

 

As salas de tomografia deverão contemplar: 

 Intercomunicador com o posto de comando; 

 Oxigênio, saídas de vácuo e tomada de ar medicinal; 

 Rack de teto para soro; 

 Rede lógica, com pontos nas salas. 
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Recomendações que devem ser levadas em conta: 

 Deve existir uma porta de duas folhas que permita a entrada de clientes em maca 

ou cadeira de rodas; 

 Os clientes de ambulatório em macas devem entrar na sala através dos vestiários; 

 O acesso dos técnicos deve ser feito através de porta existente no sentido oposto 

da entrada do cliente; 

 Deve existir uma sala de controle, anexa à sala de exames, onde os técnicos 

comandam todo o equipamento, através do console; 

 A sala de controle deve ter visão para a sala de exames através de uma janela de 

vidro de chumbo; 

 O acesso à sala técnica deve poder ser feito sem ter de passar pela sala de 

exames. 

 
De forma geral e a título informativo, os equipamentos previstos dentro de uma sala de 

tomografia computorizada apresentam as seguintes principais características: 

 

Peso e dimensões dos principais equipamentos 

Equipamento Peso Largura Comprimento Altura 

Gantry 2.000 kg 90 cm 220 cm 200 cm 

Mesa motorizada de cliente 500 kg 70 cm 250 cm 50  a 100 cm 

Console de controle de todo 
o sistema 60 kg 75 cm 120 cm 75 cm 

Quadro elétrico* - - - - 

 
Nota: Valores máximos encontrados entre diversos fabricantes analisados 

* Embutido na própria parede 
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Exemplo padrão sala de Tomografia Computorizada: 
 

Vestiários Vestiários

1

2

6

3

4

5

Sala de 
exames

Sala de 
comando

 

 
 
Legenda: 
1 Gantry 
2 Mesa de Cliente 
3 Console de Controle 
4 Computadores 
5 Quadro Elétrico 
6 Injetora 
 
 

6.1.4 Área de Ressonância Magnética 
 
As salas de ressonância magnética deverão contemplar: 

 Intercomunicador com a sala de controle; 

 Visor de sala; 

 Oxigênio, saídas de vácuo e tomada de ar medicinal; 

 Rack de teto para soro; 

 Rede lógica, com pontos nas salas; 

 Proteção de radiofrequência recorrendo à proteção da gaiola de Faraday. A 

instalação desta proteção deve ser distante dos elevadores e de circulação de 

veículos; 

 Sistema de resfriamento. 
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Recomedações que deverão ser levadas em conta: 

 A localização dos equipamentos de ressonância magnética deverá considerar: 

o A necessidade de um pátio para uma saída de "tubo de quench" para 

permitir que o hélio dos ímãs dos refrigeradores possa sair quando ficar 

quente; 

o Perto da área de exame (40 a 60 m), deverá existir um terraço para a 

instalação de um "fan coil" para os equipamentos de refrigeração dos ímãs 

da ressonância magnética; 

o O cálculo da estrutura para a localização das áreas de ressonância 

magnética deverá ser definido pelo provedor.   

 A distância entre duas ressonâncias magnéticas deverá  ser superior a 6 metros 

para evitar a distorção dos campos magnéticos. No caso da existência de dois 

equipamentos na mesma área, será conveniente dimensionar a sala técnica para 

que seja compartilhada pelos equipamentos e localizá-la no meio de ambas. 

 Existência de vestiários com armários roupeiros para clientes, sobretudo os 

externos, garantindo desta forma que não entrem na sala com objetos metálicos, 

cartões magnéticos, relógios, entre outros. 

 A porta de entrada dos clientes deve possibilitar a entrada de maca e cadeira de 

rodas. 

 O acesso dos técnicos a sala de controle deve ser feito por uma porta distinta da 

entrada dos clientes. 

 Necessidade de uma sala de preparação dos clientes. 

 Necessidade de reforçar a estrutura do piso, devido ao peso dos equipamentos. 

 

De forma geral e a título informativo, os equipamentos previstos dentro de uma sala de 

ressonância magnética apresentam as seguintes principais características: 

 

Peso e dimensões dos principais equipamentos 

Equipamento Peso Largura Comprimento Altura 

Equipamento de RM 6.000 kg 220 Cm 230 Cm 270 Cm 

Mesa do cliente 250 kg 60 Cm 260 Cm 100 Cm 

Conjunto de armários 
contendo os componentes 
electrônicos 

1.500 kg 80 Cm 290 Cm 200 Cm 

Armário de refrigeração 600 kg 60 Cm 90 Cm 180 Cm 

Console de comando 170 kg 100 Cm 160 Cm 75 Cm 

Armário dos computadores 
do sistema 

150 kg 60 Cm 90 Cm 80 Cm 
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Peso e dimensões dos principais equipamentos 

Equipamento Peso Largura Comprimento Altura 

Gaiola de Faraday Aprox. 6.000 kg - - - 

Chiller 300 kg 90 Cm 130 Cm 130 Cm 

Quadro elétrico* - - - - 

 

Nota: Valores máximos encontrados entre diversos fabricantes analisados 

* Embutido na própria parede 

 

O peso dos equipamentos de ressonância magnética é um fator importante a se 

considerar no momento de reforçar a estrutura do piso, pois os equipamentos podem 

chegar a pesar entre 6 e 7 toneladas. 
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Exemplo padrãoda sala de Ressonância Magnética: 
 

10

34

8 6

7

O

2

1

O

Sala de Comando

Sala de Exame

Sala Técnica

9

5

Vestiários Vestiários

 
 
Nota: Os vestiários podem ser comuns a área de tomografia. 

 

 
 
 
 
 
 

Legenda: 
1 Magneto 
2 Mesa de Paciente 
3 Conjunto de Armários (contendo os 
componentes eletrônicos) 
4 Armário de Refrigeração 
5 Chiller 
6 Console de Comando 
7 Armário dos Computadores 
8 Posto de trabalho 
9 Quadro Elétrico 
10 Gaiola de Faraday 
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6.2 Área do cliente 

 

6.2.1 Recepção e Espera de Clientes 

 
Recepção: 
 
Nesta área, que deverá estar localizada na entrada do setor de bioimagem, se realizarão 
o controle do fluxo de visitantes e as atividades administrativas da unidade. Deverá 
contemplar: 
 

 Iluminação central e de trabalho;  

 Rede lógica e intercomunicador com o interior do serviço e com a sala de espera; 

 Espaço para armazenar material administrativo e impressos.  

 
Espera de Clientes: 
 
Espaço destinado ao controle e espera dos clientes, antes ou depois de realizado o 
exame correspondente. 
 
As salas de recepção e espera deverão prever: 
 

 Ambiente acolhedor com luz natural; 

 Instalações elétricas adequadas; 

 Rede lógica, com pontos nas salas; 

 Música ambiente e instalações de TV; 

 A sala de espera de clientes internados (ao contrário dos clientes de ambulatório) 

deverá dispor de saídas de oxigênio e de vácuo. 

 Para atendimento de clientes pediátricos, a sala de espera, que na medida do 

possível deverá estar separada da área de espera de adultos, deverá incluir uma 

área de jogos. 

 

6.2.2 Sala de informação ao cliente 
 
Espaço destinado à informação dos clientes dos resultados dos exames, devendo ser 
assegurada a intimidade e privacidade dos clientes. 
 
 

6.3 Área administrativa 

 

6.3.1 Sala administrativa 

 
Espaço para registro de dados, sessões clínicas, organização do serviço. Deverá ser 
localizado fisicamente próximo da área administrativa. 
 
Estas salas deverão contemplar: 

 Ambiente acolhedor com luz natural; 
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 Rede lógica, com pontos nas salas. 

 

6.4 Área de apoio 

 

6.4.1 Depósito de material de limpeza 
 

Tem como função armazenar os carros de limpeza e os respectivos produtos. O espaço 
deverá possuir um piso anti-derrapante, com superfícies laváveis e revestimentos 
resistentes a água e desinfetantes.  
 
Os depósitos de armazenamento deverão contemplar: 

 Espaço amplo; 

 Luz de teto abundante; 

 Largura mínima da porta de 90 cm com possibilidade de fechar com chave; 

 Torneira extensível com água quente e fria; 

 Pia para lavar as mãos, com torneira misturadora e que seja acionável com o 

cotovelo.  

 
 

6.4.2 Depósito de equipamentos e materiais 
 

Espaço destinado ao armazenamento de equipamentos ou materiais diversos. Deverá 
permitir a diferenciação de áreas para os distintos materiais. 
 
Os depósitos de armazenamento deverão contemplar: 

 Espaço amplo; 

 Luz de teto abundante; 

 Largura mínima da porta de 90 cm com possibilidade de fechar com chave. 

 

6.5 Área de pessoal 

 
Espaço reservado para os funcionários com objetivo de melhorar o conforto dos 
profissionais. Esta área inclui entre outros, o quarto de plantonista, sala de estar, 
sanitários, copa e vestiários. 
 
Aárea de pessoal deverá contemplar: 
  

 Ambiente confortável e acolhedor; 

 Luz natural; 

 Ventilação natural ou mecânica. 
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6.6 Área de Expansão 

 
Consiste no espaço de reserva destinado a expansão do serviço, pelo crescimento da 

demanda ou pela incorporação de novos métodos diagnósticos. 

 

A área de expansão deverá estar dotada de pré-instalação elétrica para equipamentos de 

grande porte (tomografia computadorizada, ressonância magnética), bem para gases 

medicinais. 

 

 

6.7 Central de Imagem  

 
A Central de Imagem realizará o Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem de modo 

centralizado, permitindo-se  o estudo das distintas tipologias de exames abrangidos no 

escopo do contrato, assim como a elaboração dos respectivos  laudos.  

 

A organização funcional da Central de Imagem  deverá incluir, pelo menos, as seguintes  

áreas:  

 Área técnica; 

 Área de administração e gestão; 

 Área de funcionários; 

 Área de apoio. 

Todas as áreas deverão estar equipadas com ar condicionado, com sistema de 
regulagem por sala. 

 

 

6.7.1 Área Técnica 
 

Sala com ambiente aberto: 

 Sistema de regulagem de luz, de forma que se possa adequar à luminosidade da 

sala.  

 Ambiente confortável. 

 Dotação: 

o Rede lógica, com pontos nas salas; 

o Iluminação central e de trabalho; 

o Tomadas elétricas. 

Sala de informática: 

 Ambiente confortável e se possível com luz natural; 

 Junto do restante da área administrativa; 

 Dotação: 

o Rede de lógica, com pontos nas salas; 

o Iluminação central e de trabalho; 

o Tomadas elétricas. 
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Sala para servidores e equipamentos de rede: 

 Dotação: 

o Rede lógica, com pontos nas salas; 

o Tomadas elétricas. 

 

6.7.2 Área da Administração e Gestão 
 

Pool de administração: 

 Ambiente confortável e se possível com luz natural 

 Dotação: 

o Rede lógica, com pontos nas salas; 

o Iluminação central e de trabalho; 

o Tomadas elétricas. 

 

Salas de reunião: 

 Espaços polivalentes e modulares (possibilidade de unificar ou dividir as salas); 

 Deverão estar localizadas fisicamente próximas da área administrativa; 

 Estas salas deverão contemplar: 

o Ambiente acolhedor com luz natural; 

o Rede lógica, com pontos nas salas; 

o Tomadas elétricas; 

o Instalação de data show; 

o Instalação de LCD ou Plasma; 

o Instalação de sistema de vídeo conferência. 

 

 Recepção: 

 Localizada na entrada. 

 Deverá contemplar: 

o Rede lógica, com pontos nas salas; 

o Iluminação central e de trabalho; 

o Espaço para armazenar material administrativo e impressos: 

o Tomadas elétricas.  

Salas Administrativas: 

 Ambiente confortável e se possível, com luz natural; 

 Deverão estar localizadas fisicamente próximos da área administrativa. 

 Dotação: 

o Rede de lógica, com pontos nas salas; 

o Iluminação central e de trabalho; 

o Tomadas elétricas. 
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6.7.3 Área de Funcionários 

 
Área de descanso/Copa: 

 A área de pessoal deverá contemplar: 

o Ambiente confortável e acolhedor; 

o Luz natural; 

o Instalação de TV. 

 

Sala de formação: 

 Espaços polivalentes e modulares; 

 Deverá localizar-se fisicamente próximo da área administrativa; 

 Estas salas deverão contemplar: 

o Ambiente acolhedor com luz natural; 

o Rede de lógica, com pontos nas salas; 

o Tomadas elétricas; 

o Instalação de data show; 

o Instalação de LCD ou plasma; 

 

 

6.7.4 Área de Apoio 

 
Almoxarifado: 

 Deverá contemplar: 

o Luz de teto abundante; 

o Largura mínima da porta de 90 cm com possibilidade de fechar com 

chave. 

Arquivo: 

 Espaço para armazenamento de material administrativo do serviço. 

 

Depósito de limpeza: 

 Tem como função armazenar os carros de limpeza e os respectivos produtos.  

O espaço deverá possuir: 

o Piso anti-derrapante, com superfícies laváveis e revestimentos resistentes 

a água e desinfetantes; 

o  Deve ter luz de teto com abundância.  

Estacionamento: 

 Localizado nas áreas contíguas ao  edifício. 


