ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DIRETORIA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL

PROPOSTA MODELO DE PROJETO CONTAINER – SAMU 192

INTRODUÇÃO
Conforme a Portaria 1.010/12, de 21/05/2012, Portaria de Consolidação nº0 3, de
28/09/17, onde cita:
Art. 40 da PC nº03. Para efeito deste Capítulo,
considera-se: (Origem: PRT MS/GM 1010/2012, Art. 2º)
ITEM III - Base Descentralizada: infraestrutura que
garante tempo-resposta de qualidade e racionalidade na
utilização dos recursos do componente SAMU 192
regional ou sediado em Município de grande extensão
territorial e/ou baixa densidade demográfica, conforme
definido no Plano de Ação Regional, com a
configuração

mínima

necessária

para

abrigo,

alimentação, conforto das equipes e estacionamento
da(s) ambulância(s);(Origem: PRT MS/GM 1010/2012,
Art. 2º, III)
Considerando o programa a arquitetônico mínimo de base descentralizada SAMU
- 192 (versão 2.0/2018 instalações físicas/equipamentos/padronização visual),
disponibilizado

no

sítio

eletrônico

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/20/Programa-m--nimo-

Base-Descentralizada--Layout-.pdf que descreve a necessidade e a importância da
infraestrutura adequada, prevendo os ambientes mínimos que venham a garantir o
conforto e segurança do profissional, além do armazenamento de materiais e guarda dos
equipamentos, esta proposta-modelo vem auxiliar na elaboração novas Bases
Descentralizadas ou adequação de bases já em funcionamento.
Com o intuito de cumprir com as necessidades do presente sem comprometer as
gerações futuras, esta proposta-modelo foi projetada pensando em alternativas
sustentáveis, como a reutilização de containers, sistema de captação de agua de chuva
para reaproveitamento e energia fotovoltaica.

APRESENTAÇÃO

Este manual foi elaborado pela Diretoria de Atendimento Pré-Hospitalar (DAPM)
da Superintendência de Urgência e Emergência (SUE) do Estado de Santa Catarina, a fim
orientar os profissionais, gestores municipais e estaduais de saúde no planejamento,
programação e elaboração de projetos das bases descentralizadas SAMU 192 em todo o
país, apresentando a proposta-modelo utilizada para futuras Unidades de Suporte
Avançado (USA) de Santa Catarina.
A construção utilizando-se containers trata-se de uma obra seca, limpa e
industrializada, que minimiza o desperdício de materiais e o uso de recursos naturais,
como areia, brita, cimento e água.
É muito importante lembrar que cuidados devem ser levados em conta ao pensar
seu projeto em container, pois é um sistema construtivo relativamente novo no Brasil e
demanda mão de obra especializada, seja para concepção ou execução.
Os projetos costumam ser de 10% a 20% mais baratos que uma construção
convencional e levam cerca de 1/3 do tempo de execução. O peso estrutural dos containers
é bem menor, o que gera menos gasto e prazo com a fundação. Em resumo, tudo isso
garante previsibilidade orçamentária à sua obra.
Diretoria do APH Móvel/SUE/SES

INFORMAÇÕES CONSTRUTIVAS
•

Análise do Terreno:
Para verificar se um terreno está apto a receber determinada
edificação, a primeira coisa a ser analisada é o zoneamento em que ele
está inserido. Cada cidade tem um procedimento. Entretanto, o mais
comum é solicitar o documento de VIABILIDADE ou informações básicas
do terreno à prefeitura. No documento estão contidos parâmetros
urbanísticos, normas e diretrizes de projetos que o zoneamento possui.
Existem cidades onde não é permitida a aprovação de projetos
utilizando containers, por ausência de normatização ou de diretrizes do
código de obras que sejam compatíveis ao sistema com containers.
Portanto, faz-se necessário a verificação na Prefeitura se há aprovação
para este método construtivo.
Importante também a avaliação prévia do terreno escolhido:
possíveis obstáculos, como fiação aérea, inclinações ou pouca margem
de manobra na rua, pórticos, placas, semáforos e árvores.

•

Projetos e Aprovações
Para a aprovação de um projeto em container são necessários os mesmos

documentos e processos que um projeto de alvenaria convencional. No
entanto, é necessário verificar com a prefeitura se esse sistema é permitido
na cidade na qual você pretende construir e quais são as condicionantes para
o projeto.
Cada município tem seu próprio processo de aprovação de projetos e,
com isso, a lista de documentos requeridos também difere de cidade para
cidade. Alguns deles variam a cada caso. Em vias gerais, os básicos são:
o Projeto legal com Registro/Anotação de Responsabilidade Técnica
(RRT ou ART), assinado por Engenheiro (a) ou Arquiteto (a);
o Documento de viabilidade ou informação básica do terreno;
o Escritura ou matrícula do terreno no registro de imóveis;

o Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da
obra, Engenheiro (a) ou Arquiteto (a);
o Levantamento Planialtimétrico ou topográfico do terreno;
o Documento de posse do terreno (registro, escritura, matricula,
contrato de compra e venda ou aluguel do terreno);
o CNPJ do proprietário;
o Inscrição imobiliária;
o Entre outros.

•

Projetos ecoeficientes e bioclimáticos
Uma edificação bioclimática pode conseguir grandes economias
de energia e, inclusive, ser sustentável no seu todo. Embora o custo de
construção possa ser maior em alguns projetos, o investimento será
compensado com o decréscimo de gastos em energia. Há muitas
técnicas e possibilidades interessantes.
Técnicas utilizadas neste projeto-modelo:
o Telhado Verde, para ampliação do conforto termoacústico;
o Captação, tratamento e reuso de água da chuva, consiste na
captação de águas pluviais de telhados, por meio de calhas ou
sistemas coletores que direcionam a água a uma cisterna para o
reuso na irrigação do jardim, lavação externa das ambulâncias e
vasos sanitários;
o Energia fotovoltaica, através de placas fotovoltaicas instaladas no
telhado das edificações, capaz de produzir energia mesmo em
dias nublados ou chuvosos;
o Uso de materiais recicláveis:
•

O container por si é um produto sustentável. O sistema
industrializado de construção utiliza recursos naturais em
mínima quantidade, poupando água, areia, aço e cimento.
O desperdício de materiais e de entulho é baixíssimo.
Elementos como lã de pet, painel de OSB e madeiras com

certificado de origem FSC, são alguns dos materiais de
origem reciclada.
•

Elaboração do Projeto

1°) Escolha do Container
Nesta proposta-modelo de Base Descentralizada, foram
utilizados 3 containers do tipo High Cube (Dry) no pavimento térreo
e 1 container do tipo Dry de 20 pés no pavimento superior.

2°) Nacionalização do Container:
•

Inicialmente deve-se escolher os containers de forma
criteriosa, avaliando a integridade estrutural, entre eles: grau
de

corrosão,

amassamentos

e

componentes,

como

longarinas, portas e travamentos
•

Após selecionar os containers, o segundo passo é descobrir
a procedência deles que tem início com o documento de
transporte e a licença de importação. Esse é o meio de
conhecer a “identidade” de cada container, confrontando a
placa de identificação com a numeração da Convenção pela
Segurança dos Containers (CSC – Container Safety
Convention) e conferir com a Câmara Brasileira de
Contêineres (CBC). O órgão que nacionaliza os containers
é a Receita Federal.

3°) Laudo de habitabilidade
Após regularização, averiguar a possível contaminação
radioativa

e

biológica

dos

containers,

através

de

laudo,

providenciado pela empresa que comercializa os containers ou
através de contratação um profissional para fazê-lo.

4°) Estrutura/Fundação
O tipo de fundação a ser aplicada vai depender do perfil do
solo do local onde será alocada a Base Descentralizada, portanto,
será importante consultar um engenheiro calculista.
A fundação mais comum para este tipo de construção
modular em containers, é o Radier, que se assemelha a uma laje,
geralmente um pouco maior do que a projeção da edificação para
que haja uma borda. Neste modelo padrão, projeta-se que as
infraestruturas (elétrica, hidráulica e afins) sejam feitas antes da
concretagem da fundação em radier.
O próprio peso do container é suficiente para encaixar
firmemente o mesmo sobre a base. No entanto, o mais indicado é
que seja previsto chapas de aço na superfície da fundação para
que os containers sejam soldados ou aparafusados. Um parafuso
em cada canto do container garante que eles fiquem sólidos e
seguros.
Outra opção e especifica para containers, é o uso do
twistlock ou side twistlock, que são peças para acoplagem conforme imagens abaixo.

Exemplo de container afixado no radier por side twistlock

5°) Ambientes obrigatórios da Base Descentralizada
Conforme descrito no Programa Arquitetônico Mínimo Base
Descentralizada SAMU 192, a instalação física de uma base
descentralizada SAMU 192 deve conter os seguintes ambientes
mínimos OBRIGATÓRIOS:
•

Estacionamento coberto para o total de ambulâncias existentes

•

Sala de estar

•

Copa/Cozinha

•

Banheiro (s)

•

Quarto (s) para descanso dos profissionais

•

DML (Depósito de material de limpeza)

•

Almoxarifado

•

Sala de Utilidades

•

Área para higienização das ambulâncias

•

Área com tanque para higienização de materiais e equipamentos (pode
ser no mesmo ambiente da Sala de utilidades)

•

Área para guarda de cilindros de Gases Medicinais

•

Farmácia (caso haja guarda de medicamentos na Base)

6°) O Projeto-Modelo
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Legenda:

1. Estacionamento coberto de ambulância e área para higienização de
ambulância
2. Sala de estar
3. Copa/Cozinha
4. Quarto de descanso para profissionais
5. Banheiro
6. Almoxarifado e Farmácia
7. Sala de utilidades e área para tanque de higienização de equipamentos
8. Depósito de cilindros de gases medicinais

9. Depósito de resíduos
10. DML (Depósito de materiais de limpeza)

DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES:

1) Estacionamento coberto de ambulância e área para higienização de
ambulância
Neste projeto modelo, a garagem coberta das ambulâncias também é o
ambiente onde é feita a higienização das mesmas.
Este ambiente deve ter área mínima de 21m² para cada ambulância, com
piso inclinado direcionando os resíduos líquidos para a calha coletora ou
sistema que venha a garantir essa destinação (atender a RDC n°
222/2018 ANVISA). O piso deve ser liso, resistente, lavável e de fácil
higienização (impermeável). A infraestrutura deve contar com ponto de
água fria.

Ao higienizar a parte exterior da ambulância, deve-se considerar o resíduo
de óleo que advém do veículo. Portanto, faz-se necessário um sistema de
tratamento da agua, para que separe a água do óleo.
O sistema de tratamento dos resíduos líquidos advindo da calha coletora
da rampa de higienização deverá contar com as seguintes caixas:
•

Caixa de areia

•

Caixa separadora de óleo

•

Caixa coletora de óleo

•

Caixa de inspeção

Segue abaixo um esquema representativo da sequência das caixas coletoras e
sugestão de suas dimensões construtivas:

2) Sala de estar
Este ambiente deve possuir área de 1,3m² por pessoa.

3) Copa/Cozinha
Conforme descrito no Programa Mínimo de Arquitetura, este ambiente deve
possuir área mínima de 2,60 m² (área da cozinha) mais área da copa. Este
ambiente pode estar em anexo à sala de estar e deve possuir ponto de água fria
com bancada. Os revestimentos de piso e parede devendo ser lisos, resistentes,
laváveis e de fácil higienização.

4) Quarto de descanso para profissionais

Neste projeto, foram projetados dois quartos, a fim de que possa ser dividido por
gênero, ou por equipe.
Os quartos devem possuir área mínima de 5,00m² com dimensão mínima de
2,00m² por ambiente, este sendo dimensionado de forma que comporte o
quantitativo de profissionais alocados na base descentralizada.

5) Banheiros
Foram projetados 3 banheiros, sendo 2 deles anexos aos quartos e outro na
área externa, próximo as ambulâncias. Os banheiros devem possuir área
mínima de 3,60m² com dimensão mínima de 1,70m. Deve contar com ponto de
água fria e/ou quente através de lavatório, bacia sanitária, e chuveiro. Os
revestimentos de piso e parede devem ser lisos, resistentes, laváveis e de fácil
higienização.

6) Almoxarifado e Farmácia
Conforme apresentado no Programa mínimo de arquitetura do Ministério da
Saúde, o almoxarifado pode ficar em ambiente compartilhado com a farmácia,
como projetado neste modelo.
A área mínima deve respeitar a demanda de medicamentos e insumos
destinados

neste

e

a

infraestrutura

deve

contar

com

sistema

de

acondicionamento de ar e acesso controlado.

7) Sala de utilidades e área para tanque de higienização de
equipamentos
Ambiente destinado a limpeza dos materiais e pranchas, com as seguintes
características:
•

Possuir área mínima de 4,00m², podendo ter acréscimo de área de 2,00m²
caso sirva como guarda temporária de resíduos e roupa suja, através de
contentores e hamper;

•

Neste projeto modelo, por ser um ambiente compartilhado com a área de
higienização de prancha, deve-se prever aumento da área a fim de
comportar esta demanda;

•

Deve ser dotado de pia e/ou esguicho de lavagem e de pia de despejo
com válvula de descarga na parede ou pedal e tubulação de esgoto de
75mm no mínimo – modelos apresentados nas imagens abaixo;

•

Os revestimentos de piso e parede devendo ser lisos, resistentes,
laváveis e de fácil higienização;

Modelo de pia de despejo (expurgo) em inox.

Modelo de coletor de lixo. Sugere-se ter dois: 1 para resíduos biológico e
1 para resíduo comum.

Modelo de tanque de imersão de pranchas longas e curtas.

Medidas do tanque de higienização de prancha.

Sugestão de ducha para higienização de prancha.

Hamper de roupa suja

Obs.: Os resíduos líquidos provenientes da higienização dos materiais e
pranchas, podem ser despejados junto ao esgoto comum, devido ao uso de
produtos biodegradáveis durante os procedimentos de limpeza.

8) Depósito de cilindros de gases medicinais

Local para guarda de cilindros de gás medicinal, deverá ficar em local de fácil
acesso para troca de cilindros, em área externa. A cobertura deve ser
independente da cobertura da Base, respeitando as exigências da Norma RDC
n°50/2002 e a NBR/ABNT 12188/2016.
Abaixo, segue modelo de depósito de gás medicinal que poderá ser adotado:

9) Depósito de resíduos

Ambiente de fácil acesso para que a empresa coletora de resíduos possa
fazer realizar a remoção dos mesmos. Deverá dispor de coletores devidamente
identificados e fechados.
O ambiente deverá ser revestido com material impermeável e lavável, com
ponto de água e sistema de esgoto.

10) DML (Depósito de materiais de limpeza)

Área destinada à higienização e guarda dos materiais de limpeza da
edificação, instalações físicas e áreas externas.
Deve ter área mínima de 2,00m², ao menos um ponto de água para atender
o tanque de lavar roupa. Deverá possuir também um armário para guarda dos
materiais de higiene e os revestimentos de piso e parede devem ser lisos,
resistentes, laváveis e de fácil higienização.

•

Detalhes Construtivos específicos da construção com containers.
o Serralheria
A serralheria e demais etapas de preparação do container podem ser

executadas simultaneamente à fundação e à infraestrutura no terreno. Nessa
etapa são feitas as aberturas de paredes, portas, janelas e tubulações, assim
como os requadros de acabamento e reestruturação do container.
Recomenda-se que a fase de serralheria deva ser em ambiente
controlado, porém em alguns casos são realizadas em obra.
Os ambientes controlados se tratam de empresas especializadas, com
toda a estrutura necessária para as transformações.
Cada abertura/recorte do container precisa ser compensada de alguma
forma para que a estrutura permaneça estável, o que requer um cálculo estrutural e um responsável técnico.
o Acoplamento de containers
As opções mais comuns são: twistlocks, parafusos, solda ou
abraçadeiras, apesar de existirem outras. O mais barato e menos seguro é a
união por abraçadeiras.
Também é possível parafusar os containers através dos pontos de
encaixe entre um container e o outro, as chamadas castanhas, ou utilizar uma
chapa de aço para reforçar essa conexão. Outra boa alternativa é a soldagem,
que deixa a estrutura geral da edificação mais rígida e estável. Contudo, essa
possibilidade limita ou dificulta a desmontagem futura dos módulos.
o Telhado e impermeabilização
Opções para cobertura dos containers:
▪ Caso opte por deixar o teto original, a sugestão é aplicar tinta à base
de poliuretano (PU), manta asfáltica em rolo ou líquida;

▪ Outra solução, a mais eficaz, são as mantas térmicas liquidas de
nano tecnologia, que tem propriedades reflexivas, térmicas e
acústicas;
▪ Meia agua: telhado inclinado em uma direção, facilitando o
escoamento da água e fazendo a coleta de água da chuva para
reaproveitamento. A melhor opção é com a telha sanduiche.
▪ Telhado verde: Boa opção termo acústica, podendo ser feita em
material artificial para diminuir os gastos com manutenção.
o Pintura
Para realizar a pintura, o container deverá ser lavado, tratado todos os
pontos de ferrugem, aplicar massa plástica nos pontos de tratamento da
corrosão, lixamento, aplicação de base anticorrosiva (por fora e por dentro do
container), novo lixamento e então a aplicação da tinta.
Dentre as opções de tinta, pode-se utilizar a automotiva, a epóxi, o
esmalte ou a antitérmica. A opção com maior durabilidade é a tinta epóxi
antitérmica de nanotecnologia. Recomenda-se a aplicação da tinta através de
pistola.
o Isolamento Termo Acústico
O primeiro passo é a estruturação do drywall fixada a estrutura do
container, para então, nos espaços criados em meio aos montantes, fazer as
instalações elétrica e hidráulica, além do isolamento termo acústico.
Dentre as opções de isolamento termo acústico, cita-se: lã de vidro, lã de
rocha, lã de PET (material ecológico, proveniente de reaproveitamento de
materiais plásticos tipo PET) e isopor.

•

Manutenção da Base

Assim como qualquer edificação, a Base em container exige cuidados ao
longo dos anos.
Portanto, para que não haja necessidade de constantes reformas
CORRETIVAS nas Bases Descentralizadas do SAMU, sugere-se a adoção de
manutenções PREVENTIVAS, fazendo com que o sistema produtivo não seja
prejudicado por necessidades de adequações urgentes das instalações físicas.
Segue abaixo os itens a serem contemplados nessas manutenções:

Manutenção/Inspeção Predial Preventiva (para cada Base)
ITEM

Periodicidade

Higienização dos ar condicionados
Revisão de pintura interna e externa
Limpeza de caixa d'água
Roçada de terreno/jardinagem (se necessário)
Manutenção elétrica: troca de lâmpadas, portão eletrônico, giroflex
no portão de entrada, queima de chuveiros, ar condicionado
quebrado,
entre outros
Manutenção hidrossanitária: peças hidráulicas como torneiras,
registros, tubulações gerando infiltrações, entre outros
Limpeza da fossa, caixa de gordura e afins
Limpeza de calhas
Troca de telhas quebradas
Descupinização
Sistema preventivo contra incêndio: extintores de incêndio e
iluminação de emergência

Quadrimestral
Anual
Anual
Mensal
Mensal

Mensal
Anual
Anual
Anual
Semestral
Anual

*Obs: Atender NBR 5674/2012, elaborando documento das verificações, os testes e serviços
realizados.

A manutenção da pintura requer maior atenção, devido a possibilidades
de corrosão, principalmente em cidades litorâneas.
Antes de realizar a pintura, é necessário fazer a lavação da estrutura com
bomba de pressão para remover toda a sujeira, revisando principalmente o teto,
caso não haja telhado por ser um local onde acumula água da chuva e provocam
corrosão.

•

Padronização Identidade Visual

Um dos critérios para Habilitação e Qualificação é a padronização da identidade
visual. O manual de identidade visual encontra-se disponível no site:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_identidade_visual_samu.pdf
Em resumo, são necessários os seguintes itens:
o

Placas de identificação dos ambientes internos:

Placas instaladas nas portas de acesso ao ambiente, recomenda-se o seguinte
modelo confeccionado em PVC:

As medidas sugeridas:

o Placa Palito ou totem
Seguir

descrição

conforme

site

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_identidade_visual_samu.pdf
a ser instalado na entrada e saída de ambulância, com seta direcionando o acesso
das mesmas.
o Sinalização semafórica e sonora de acesso de veículos
Também na entrada e saída da ambulância, deverá ser instalada a
sinalização semafórica e sonora de acesso de veículos. Dentre os modelos
comerciais, segue imagem ilustrativa para exemplificar.

Modelo comercial

Exemplo de locação do equipamento

o

Identidade visual externa da edificação (pintura)

A pintura externa das Bases do SAMU 192, deverão atender os seguintes critérios:
•

Pintura branca em todas as paredes e muramento

•

Faixas vermelha e laranja na parte inferior, com estreita faixa branca entre elas,
também em todas as paredes externas e muramento, conforme sugestão
representada a seguir:

Faixa vermelha-sugestão
de 45cm de altura

Faixa branca-sugestão
de 10cm de altura

Faixa laranja-sugestão
de 15cm de altura

CONCLUI-SE que investir em bases “modelo containers”, considerando que a urgência em saúde é de responsabilidade das Secretarias de
Saúde, sendo a protagonista, ordenadora e orientadora de todo o processo, seria uma ótima alternativa para solucionar os problemas que perpetuam
a anos, do entendimento de que, uma vez adequado conforme normativas e legilações correladas permitisse-a planejamentos futuros e a
continuidade do desenvolvimento dos serviços de urgência e emergência do SAMU 192 e o Serviço Inter-hospilatar,reduzindo a duplicidade de ações
ou de recurso para o serviço prestado à população e a fragmentação de informações e logística e infra-estrutura do serviço, otimizando recursos
públicos.
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