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PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO CENTRAL DE ESPECIALIDADES 

 

Especialidades Clínicas com equipamentos de acordo com a linha de cuidado: 

• Acupuntura 
• Alergologia 
• Cardiologia adulto e infantil  
• Cirurgia Pediátrica 
• Clínica da Dor 
• Clínica Médica 
• Clínica Pediátrica alto risco – egressos 
• Dermatologia 
• Endocrinologia adulto e infantil 
• Fonoaudiologia 
• Gastroclínica adulto e infantil 
• Hematologia adulto e infantil 
• Homeopatia 
• Moléstias Infecciosas 
• Nefrologia Infantil 
• Neurologia adulto e infantil 
• Oftalmologia 
• Otorrinolaringologia (com nasofibroscópio) 
• Pneumologia adulto e infantil 
• Programa Fênix Pediatria – Neonatologia Patológica/Fisio/Neuro/Fono 
• Reumatologia 
• SADA 
 

Equipamentos: ECG, Ecocardiograma, teste ergométrico, espirometria, EEG e RX simples digital. 

Necessidade de área física: 

MÓDULO DA PEDIATRIA   

Recepção com sala de espera para 50 pessoas 

Depósito de material de limpeza pequeno 

01 sala de grupo para 30 pessoas, com porta sanfonada para possibilitar divisão em duas salas 
menores 

13 Consultórios para pediatria 

01 sala de procedimentos com banheiro 

01 sala p/ atendimento de urgência e emergência  

Brinquedoteca ao lado dos consultórios, com piso em manta de borracha com desenhos 
lúdicos 

Fraldário 
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Banheiros com vaso sanitário infantil e adulto 

06 consultórios para o SADA  

01 sala de atividades com bancada e cuba para 15 pessoas 

01 biblioteca 

01 sala para discussão de caso/conforto para 15 pessoas 

01 sala pequena para acolhimento 

 

MÓDULO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS  

05 consultórios 

01 salão com subdivisão em 4 boxes dimensionados para maca e com porta sanfonada, com 
lavatório para atender aos 4 boxes 

01 salão grande para 30 pessoas com porta de correr (atividades de ginástica) com saída para 
jardim 

01 sala de meditação para 10 pessoas (mais isolada possível) com piso em manta de borracha 

Recepção com sala de espera para 50 pessoas. 

01 sala para guarda de materiais (ginástica, acupuntura, etc) com prateleiras 

 

MÓDULO DA CLÍNICA  

Recepção e sala de espera para 200 pessoas 

01 sala de grupo para 30 pessoas, com porta sanfonada para possibilitar divisão em duas salas 
menores 

03 salas para procedimentos 

01 sala para inalação 

01 sala p/ atendimento de urgência e emergência, com eletrocardiógrafo 

01 sala de observação com banheiro 

01 sala de curativo com lavapé e banheiro (contendo box com chuveiro elétrico) 

60 consultórios, sendo 10 com área ampliada p/ consultórios de pneumo e oftalmo. 

Atualmente, assim distribuídos:      Poli 3 – 09       Poli 2 – 35       HMMG – 11 

Considerada a ampliação de 05 consultórios para retaguarda às atividades de ensino. 
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Obs: Está contemplado consultório para consulta de enfermagem nos módulos de 
pediatria e clínica 

01 sala para discussão de caso/conforto para 15 pessoas 

01 sala pequena para acolhimento 

Área para reabilitação cárdio respiratória (fisioterapia) 

 

MÓDULO DE SADT   

Recepção e sala de espera para 50 pessoas 

06 consultórios, sendo 02 consultórios com banheiro (um deles com ducha aquecida acoplada 
ao lavatório) 

01 sala para RX simples 

01 sala p/ atendimento de urgência e emergência  

01 sala de laudo com bancada para 02 profissionais. 

Posto de coleta de exames laboratoriais dividido em 04 boxes com pia e banheiro grande 
anexo 

 

MÓDULO CENTRAL (local estratégico no térreo, próximo aos demais 
módulos assistenciais)  

Banheiro familiar 

02 salas de atendimento do Serviço Social (uma ao lado da outra) 

Espaço para guarda de macas e cadeira de rodas 

Balcão de informação (em local estratégico) 

Cozinha terapêutica com despensa contendo prateleiras, para atividades de terapia 
ocupacional 

DML próximo à cozinha terapêutica 

Farmácia para retaguarda às especialidades 
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MÓDULO ADMINISTRATIVO  

01 sala grande para arquivo de prontuários e exames – SAME estimado para 100-120 mil 
prontuários; tendo como imagem objetiva o prontuário eletrônico. 

Almoxarifado, DML central e Central de Material Estéril / rouparia 

Área de serviço 

 

MÓDULO ADMINISTRATIVO  

01 sala de PABX (telefonista) 

01 sala para telemedicina com bancada (4 pessoas) 

01 sala ampla com divisórias à meia altura de porta, separando ambientes administrativo e RH, 
para 10 funcionários 

02 salas para coordenação, sendo 01 para apoio 

01 sala para enfermeiros(as), para 4 funcionários 

01 anfiteatro para 100 pessoas com ante-sala para coffe break e sanitários masculino e 
feminino (para utilização interna) 

Sala grande para refeição de 100 funcionários 

Cozinha (copa) somente para café 

Vestiário para 300 funcionários com chuveiro elétrico 

Sala de conforto 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Banheiros (sem chuveiro) masculino e feminino por módulo para funcionários 

01 copa pequena por módulo para funcionários, separada das salas de discussão de casos 

01 armário para material de escritório junto a cada recepção 

01 depósito de material de limpeza (DML) por módulo 

01 sala para manutenção (oficina) com bancada e banheiro – térreo (área externa) 

Depósito de lixo (comum, contaminado e reciclável) - térreo (área externa) 

Playground no térreo - área externa ao lado da ala de pediatria 

Área verde entre os módulos 
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Sinalização 

Climatização de todo o prédio 

Aquecedor solar 

Central de gases medicinais 

Cabeamento para rede de informática em todos os consultórios, salas e recepções / “Wireless”  

Cabeamento de telefonia em todos os consultórios, salas, corredores dos módulos e recepções 

Elevador caso o prédio não seja térreo e dimensionado para maca se for utilizado por paciente 

Guarita com banheiro - área externa 

Circuito interno/externo de TV 

Casa de força (subestação) 

Estacionamento (subsolo) 

Senha eletrônica nas recepções 


