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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE  

 

Este documento técnico tem por finalidade descrever as ações e/ou serviços a serem 

executados referentes a acessibilidade da Unidade Básica de Saúde Boanelgino Neves e Sá. As 

especificações foram divididas por quesitos da seguinte forma: 

1. Meio urbano: referente a calçada e vagas de estacionamento na via pública. 

2. Área de acesso ao edifício: referente ao trajeto externo, desde a calçada até a varanda da 

edificação. 

3. Comunicação e sinalização: referente as placas internas de sinalização visual de acesso, 

atendimento prioritário e identificação de ambientes. 

4. Mobiliário: referente aos itens de mobiliário interno. 

5. Circulação horizontal: referente a rota acessível interna e portas. 

6. Banheiros acessíveis: referente aos ambientes destinados exclusivamente a pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. MEIO URBANO 

Deverá ser executada calçada na via de acesso à UBS, com largura média de 2,00 m. A calçada 

compreenderá trecho de faixa de serviço e faixa livre, com larguras de 0,80 m e 1,20 m, 

respectivamente. Para a faixa de serviço será previsto o plantio de grama esmeralda. Para a faixa 

livre será executado piso em concreto armado desempenado de forma que a superfície acabada seja 

plana e regular, sem qualquer tipo de desnível na extensão do trecho. A inclinação transversal da 

faixa livre não poderá ser superior a 3%. Nesta faixa não poderão haver interferências que impeçam 

o deslocamento e a altura livre deverá ser de 2,10 m. 

Será executado rebaixamento de largura da calçada para acesso a faixa de pedestres. O 

rebaixamento deverá ser construído na direção do fluxo da travessia de pedestres com largura 

mínima de 1,50 m e inclinação igual ou menor que 3% no sentido da via pública. As rampas laterais 

de acesso ao rebaixamento deverão ter inclinação máxima de 5%. Deverá ser instalado piso tátil com 

lajotas de concreto, nas dimensões de 0,40x0,40 m, espessura de 2,5 cm, embutidas em mesmo nível 

sobre o piso de concreto. Verificar em projeto as especificações. 

Deverão ser previstas duas vagas de estacionamento na via pública, uma para pessoa com 

cadeira de rodas (PCR) e pessoa com mobilidade reduzida (PMR) e uma para idoso. Deverá ser feita 

sinalização horizontal da extensão da vaga e identificação de cada uma delas através das respectivas 

letras e/ou pictogramas e sinalização vertical através de placas, conforme detalhe em projeto. 
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2. ÁREA DE ACESSO AO EDIFÍCIO  

O acesso à UBS, considerando o trecho da calçada até a varanda da edificação, será feito 

através de rampa e escada, conforme indicado em projeto.  

O piso da rampa e da escada deverá ser em concreto armado desempenado. Para a 

sinalização tátil nestas áreas, serão utilizadas lajotas de concreto, nas dimensões de 0,40x0,40 m, 

espessura de 2,5 cm, embutidas em mesmo nível sobre o piso de concreto. 

A sinalização tátil de alerta da rampa deverá ser instalada em sua base, sem afastamento 

entre ela e o início do aclive. No topo, a sinalização tátil deverá estar afastada 0,25 m em relação ao 

início do declive. Verificar detalhe em projeto. 

A sinalização tátil de alerta da escada deverá ser instalada em sua base, com afastamento de 

0,25 m entre ela e o início dos degraus. No topo, a sinalização tátil deverá estar afastada 0,30 m em 

relação ao início dos degraus. Verificar detalhe em projeto. 

Para a rampa, como elemento de segurança, deverá ser previsto a guia de balizamento, com 

altura de 5 cm, conforme Figura 1. 

 

Figura 01. Guia de balizamento 

Para a rampa e a escada deverão ser instalados corrimãos. Os corrimãos devem estar 

posicionados a 0,92 m e a 0,70 m do piso acabado, medidos de sua face superior. Devem ser 

contínuos, sem interrupção e prolongar-se sobre o patamar, pelo menos por 0,30 m, sem interferir 

nas áreas de circulação. As extremidades devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou 

justapostas à parede ou piso, ou ter desenho contínuo, sem protuberâncias. Além disso a rampa 

deverá ter guia de balizamento com altura mínima de 5 cm. Verificar Figura 02. 
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Figura 02. Corrimão em escada e rampa de acesso  

3. COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Deverão ser elaboradas e instaladas placas internas com sinalização visual. A sinalização 

será dividida em sinalização de acesso, atendimento prioritário e identificação de ambientes. 

A sinalização de acesso, será fixada na parede externa da varanda, conforme indicação de 

projeto (SAC 01) e terá inscrito o Símbolo Internacional de Acesso – SIA. A placa deverá ter 

dimensões de 0,60x0,60 m, em acrílico com gravação a lazer, com símbolo em branco sobre fundo 

preto nas dimensões de 0,40x0,40 m, conforme Figura 03. 

A sinalização de atendimento prioritário, será fixada na parede interna da recepção, 

conforme indicação de projeto (SAP 01) e deverá conter os seguintes símbolos: grávida, pessoa com 

criança de colo, idoso, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida, respectivamente. A placa 

deverá ter dimensões de 0,40x0,80 m, em acrílico com gravação a lazer, com símbolos em preto e 

altura de 0,20 m, conforme Figura 04. 

Para o atendimento prioritário de pessoa em cadeira de rodas, na recepção, conforme 

indicação de projeto (SAP 02), deverá ser feita demarcação de piso, através de sinalização horizontal 

para a identificação do espaço. 

 

Figura 03. Símbolo Internacional de Acesso – SIA 
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Figura 04. Símbolos de atendimento prioritário 

A sinalização de identificação de ambientes, deverá ser fixada em paredes internas, conforme 

indicação de projeto (SAM 01 a SAM 12), conter letras com o nome e/ou indicação da respectiva sala 

e ter sinais com texto em relevo, ou seja, braile. As placas deverão ter dimensões de 0,20x0,40 m, 

em acrílico com gravação a lazer, com letras em preto, conforme Figura 05. Abaixo apresenta-se a 

nomenclatura das salas: 

SAM 01 – Consultório Odontológico 

SAM 02 – Sala de Coleta 

SAM 03 – Sala de Curativos 

SAM 04 – Sala de Observação 

SAM 05 – Sala de Imunização 

SAM 06 – Sala de Preparo de Pacientes  

SAM 07 – Sala de Demonstração e 
Educação em Saúde 

SAM 08 – Farmácia 

SAM 09 – Secretaria  

SAM 10 – Consultório 

SAM 11 – Sala de Inalação Coletiva 

SAM 12 – Sala de Agendamento 

 

Figura 05. Exemplificação de placa de identificação de ambiente 

Estas placas deverão estar localizada na faixa de alcance de 1,20 a 1,60 m em plano vertical, 

conforme Figura 06.  



   

Rua Floriano Peixoto, nº 100 – Centro – Xanxerê – SC 
engenharia@amaisc.org.br – (49) 34416600 

 

Figura 06. Faixa de fixação de sinalização de identificação de ambientes 

A sinalização de identificação dos sanitários deverá ser fixada na porta de acesso de cada 

peça, conforme indicação de projeto (SIS 01 a SIS 05) e deverá conter pictogramas. As placas deverão 

ter dimensões de 0,20x0,40 m, em acrílico com gravação a lazer, com pictogramas em preto, 

conforme Figuras 07 a 10. 

 

Figura 07. Sanitário feminino e masculino acessível (SIS 01 e SIS 05) 

 

Figura 08. Sanitário feminino acessível (SIS 02) 

 

Figura 09. Sanitário feminino e masculino (SIS 03) 
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Figura 10. Sanitário masculino acessível (SIS 04) 

4. MOBILIÁRIO 

Neste tópico, se farão indicações por ambiente, de como deverá estar posicionado e/ou o 

tipo de mobiliário a ser instalado, para que o espaço seja acessível. 

4.1. Recepção  

No local de espera da recepção deverá ser previsto espaço para pessoas em cadeira de rodas 

com dimensões de um módulo de referência, sinalizado horizontalmente com o símbolo 

internacional de acesso, assento para pessoa obesa, com altura entre 0,41 e 0,45 m e profundidade 

entre 0,47 e 0,51 m e espaço para assento comum, com altura entre 0,40 e 0,45 m, largura entre 

0,45 e 0,50 m e profundidade entre 0,40 e 0,45 m.  

O balcão de atendimento deste ambiente deverá ser ajustado de forma que o comprimento 

da bancada tenha um mínimo de 0,90 m, altura entre 0,75 a 0,85 m do piso acabado, largura mínima 

da superfície de 0,80 m. Deve ser assegurada ainda, altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m 

e profundidade livre mínima de 0,30 m de modo que haja possibilidade de avançar sob o balcão. 

Para o bebedouro a ser instalado na rota acessível, a bica deve ser do tipo jato inclinado, 

estar localizada do lado frontal do equipamento, permitir a utilização por meio de copos e ser de 

fácil higienização. O bebedouro deverá ter no mínimo duas alturas diferentes de bica, uma sendo 

de 0,90 m e a outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado. O bebedouro de altura de 

bica de 0,90 m deve ter altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso acabado e deverá garantir 

um módulo de referência para a aproximação frontal. 

Considera-se o módulo de referência a projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por 

uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não, conforme Figura 11. 

4.2. Farmácia 

O balcão de atendimento deste ambiente deverá ser ajustado de forma que o comprimento 

da bancada tenha um mínimo de 0,90 m, altura entre 0,75 a 0,85 m do piso acabado, largura mínima 
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da superfície de 0,80 m. Deve ser assegurada ainda, altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m 

e profundidade livre mínima de 0,30 m de modo que haja possibilidade de avançar sob o balcão. 

 

Figura 11. Módulo de referência 

4.3. Salas diversas   

Para a sala de curativo, coleta, consultório odontológico, observação, imunização, 

demonstração e educação em saúde, preparo de pacientes, secretaria, inalação coletiva, 

agendamento e consultório, o mobiliário deverá ser disposto de forma que permita livremente a 

inserção de um módulo de referência para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento, para 

rotação de 360º, conforme Figura 12. 

 

Figura 12. Módulo de referência para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento – 360º 

5. CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 

5.1. Rota acessível interna 

Deverá ser executada rota acessível interna que direcionará o usuário para as salas com 

diferentes especificidades, através de sinalização tátil de piso. 
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A sinalização tátil a ser instalada deverá ser em placas emborrachadas, com dimensões de 

25x25 cm, tipo alerta e direcional, coladas sobre piso cerâmico, conforme indicação de projeto. 

5.2. Portas 

As portas dos ambientes que compõem a rota acessível, são eles: curativo, coleta, consultório 

odontológico, observação, sanitário acessível unissex da observação, imunização, sanitário acessível 

masculino, sanitário acessível feminino, demonstração e educação em saúde, preparo de pacientes, 

secretaria, inalação coletiva, agendamento, consultório, sanitário acessível do consultório deverão 

possuir dimensões de 0,90 m de largura mínima e 2,10 m de altura.  

As maçanetas serão tipo alavanca, instaladas em altura entre 0,80 e 1,10 m. Na parte inferior, 

no lado oposto ao lado da abertura da porta, conforme indicação de projeto, deverá ser instalada 

placa resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de roda, até a altura de 

0,40 m do piso acabado. A placa deverá ser em aço inox escovado, na espessura de 1,5 mm, colada 

sobre a porta.  

Para as portas dos sanitários acessíveis, além da placa de proteção, deverá ser instalado 

puxador horizontal, associado a maçaneta. O puxador deverá estar localizado a uma distância de 

0,10 m do eixo da porta e possuir comprimento mínimo de 0,40 m, com diâmetro variando de 25 a 

35 mm, instalado a 0,90 m do piso, conforme Figura 14. 

 

Figura 14. Portas com revestimento e puxador horizontal 

 

 

6. BANHEIROS ACESSÍVEIS 

6.1. Instalações Elétricas 

Os sanitários acessíveis da UBS deverão ter o interruptor de ligação de iluminação do 

ambiente, situado a uma altura entre 0,60 e 1,00 m do piso acabado.  
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Deverão ser instalados pontos de alarme de emergência, conforme indicação de projeto. A 

altura dos pontos deve ser a 0,40 m do piso acabado, conforme Figura 15. Os botões de acionamento 

devem ser tipo pressão ou alavanca.  

Para estes dois itens deverão ser verificadas especificações de projeto e memorial de 

reforma. 

 

Figura 15. Posicionamento dos pontos de alarme da área de banho, lavatório e vaso sanitário 

6.2. Louças e Metais 

Os vasos sanitários deverão ser em louça, com assento sanitário e caixa acoplada. Os vasos 

e assentos sanitários não podem ter abertura frontal. A altura do vaso sanitário deve situar-se entre 

0,43 m e 0,45 m do piso acabado. Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46 m. 

Junto aos vasos sanitários, na parede lateral e do fundo, devem ser instaladas barras para 

apoio e transferência.  

Na parede lateral deverá ser instalada uma barra reta horizontal com comprimento mínimo 

de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos 

de fixação) a uma distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e a uma distância de 

0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento 

mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda 

frontal do vaso sanitário.  

Na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,80 m, 

posicionada horizontalmente, a 0,89 m de altura do piso acabado, com uma distância mínima de 

0,04 m da sua face externa à caixa acoplada e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em direção 

à parede lateral. Verificar especificações conforme Figuras 16, 17 e 18. 
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Para o sanitário acessível da sala de observação, visto que o vaso com caixa de descarga não 

possui uma parede lateral, deverá ser fixada na parede do fundo, barra de apoio reta fixa e barra de 

apoio lateral articulada, conforme especificações das Figuras 19, 20 e 21. 

As papeleiras de sobrepor, tipo rolo ou interfoliado, deverão ser fixadas a 1,00 m de altura, 

no alinhamento frontal da borda do vaso sanitário, conforme Figura 22. 

 

Figura 16. Posicionamento das barras de apoio do vaso sanitário com parede lateral e fundos 

 

Figura 17. Posicionamento das barras de apoio do vaso sanitário com parede lateral e fundos 

 

Figura 18. Legenda das Figuras 16 e 17 
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Figura 19. Posicionamento das barras de apoio do vaso sanitário com parede de fundos, sem parede lateral 

 

Figura 20. Posicionamento das barras de apoio do vaso sanitário com parede de fundos, sem parede lateral 

 

Figura 21. Legenda da Figura 19 e 20 
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Figura 22. Locação da papeleira para vaso sanitário 

Os lavatórios dos sanitários acessíveis, deverão ser suspensos, em louça. 

As barras de apoio dos lavatórios deverão ter formato U e serem posicionadas 

horizontalmente, uma de cada lado do lavatório e de acordo com a Figura 23. 

  

Figura 23. Posicionamento das barras de apoio do lavatório para as situações de projeto 

Deverão ser seguidas as seguintes condições para a instalação das barras, além da Figura 24: 

a) ter um espaçamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de no mínimo 0,04 m; 

b) ser instaladas até no máximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatório até o eixo da barra 

para permitir o alcance; c) garantir o alcance manual da torneira de no máximo 0,50 m, medido da 

borda frontal do lavatório até o eixo da torneira; e d) as barras horizontais devem ser instaladas a 

uma altura 0,78 m a 0,80 m, medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, 

acompanhando a altura do lavatório. 

As torneiras dos lavatórios deverão ser de bancada, acionadas por pressão ou alavanca. Os 

acessórios como porta toalhas e saboneteira para líquido deverão estar fixados na altura da faixa 

de alcance, entre 0,80 m a 1,20 m. 
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Figura 24. Posicionamento das barras de apoio do lavatório  

A área de banho deve ser provida de barras de apoio tipo reta na parede lateral ao banco e 

na parede de fixação do banco dever ser instalada uma barra vertical, conforme Figura 25. 

O piso do box do chuveiro deve ser antiderrapante e estar em nível com o piso adjacente. É 

recomendada a inclinação de 2% de caimento do piso para o ralo. Ralos devem ser posicionados fora 

das áreas de manobra e de transferência. 

 

Figura 25. Box para chuveiro 

Considerando a boa prática na execução deste projeto, orienta-se que dúvidas sejam 

sanadas através de consultas a Norma de Acessibilidade a Edificações (ABNT NBR 9050/2015) e 

ao responsável técnico pela elaboração das peças. 

Bom Jesus/SC, 07 de agosto de 2017. 
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