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   PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DVS
Rua XV de Novembro, 213, Centro, Colombo-PR - Tel.: 3656-3606 / 3656-3697

INSTRUÇÃO DVS Nº 02/2009:
PROGRAMA ARQUITETÔNICO MÍNIMO DE ESTABELECIMENTOS 

ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) E DE INTERESSE DA SAÚDE (EIS)

O  programa  arquitetônico  mínimo  é  baseado  na  legislação  estadual  ou  federal 
específica para cada estabelecimento, servindo como referência na elaboração do projeto de 
arquitetura e respectiva disposição dos ambientes na concepção do leiaute. São importantes 
ainda os ambientes de apoio, cujas exigências mínimas também estão na referida legislação.

1. PROGRAMA ARQUITETÔNICO MÍNIMO

1.1. Saneantes (fabricação, fracionamento e distribuição)

(Ver Portaria MS n° 327/1997)

a) Área de recepção das matérias-primas e embalagens ou rótulos;
b) Área de armazenamento de matérias-primas (com respectivas áreas de quarentena, 

reprovado e aprovado);
c) Área  de  armazenamento  de  embalagens  e  rótulos  (com  respectivas  áreas  de 

quarentena, reprovado e aprovado);
d) Sala de pesagem;
e) Área de fabricação de líquidos (com respectiva área de produto semi-elaborado,  se 

houver);
f) Sala de fabricação de sólidos e semi-sólidos (com respectiva área de produto semi-

elaborado, se houver);
g) Área de enchimento/acondicionamento;
h) Área de embalagem/rotulagem;
i) Área de lavagem de utensílios;
j) Área de armazenamento do produto acabado (com respectivas áreas de quarentena, 

reprovado, devolvido/recolhido e aprovado);
k) Laboratório de controle de qualidade (com área para retenção de amostras, registros de 

testes e reclamações);
l) Área de expedição;
m) Áreas administrativas;
n) Refeitório, cozinha ou copa;
o) Sanitários e vestiários;
p) Depósito de material de limpeza (DML);
q) Depósito de produtos inflamáveis ou explosivos e corrosivos;
r) Depósito de resíduos.

1.2. Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes (fabricação, fracionamento e 
distribuição)

(Ver Portaria MS n° 348/1997)

a) Área de recepção das matérias-primas e embalagens ou rótulos;
b) Área de armazenamento de matérias-primas (com respectivas áreas de quarentena, 

reprovado e aprovado);
c) Área  de  armazenamento  de  embalagens  e  rótulos  (com  respectivas  áreas  de 

quarentena, reprovado e aprovado);
d) Sala de pesagem;
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e) Área de fabricação de líquidos (com respectiva área de quarentena de produto semi-
acabado, se houver);

f) Sala de fabricação de sólidos e semi-sólidos (com respectiva área de quarentena de 
produto semi-acabado, se houver);

g) Área de envase;
h) Área de rotulagem;
i) Área de lavagem de utensílios;
j) Área de armazenamento do produto acabado (com respectivas áreas de quarentena, 

reprovado, devolvido/recolhido e aprovado);
k) Laboratório de controle de qualidade (com área para retenção de amostras, registros de 

testes e reclamações);
l) Área de expedição;
m) Áreas administrativas;
n) Refeitório, cozinha ou copa;
o) Sanitários e vestiários;
p) Depósito de material de limpeza (DML);
q) Depósito de produtos inflamáveis ou explosivos e corrosivos;
r) Depósito de resíduos.

1.3. Farmácias de Manipulação

(Ver Resolução ANVISA RDC n° 067/2007)

a) Área ou sala para atividades administrativas;
b) Área ou sala de armazenamento;
c) Área ou sala de controle de qualidade;
d) Sala ou local de pesagem de matérias-primas;
e) Sala de manipulação de sólidos;
f) Sala de manipulação de semi-sólidos e líquidos;
g) Área de dispensação;
h) Sala de paramentação;
i) Área ou local para lavagem de utensílios e materiais de embalagem;
j) Sanitários e vestiários;
k) Depósito de material de limpeza (DML).

1.4. Produtos Intermediários e Insumos Farmacêuticos Ativos

(Ver Resolução ANVISA RDC n° 249/2005)

a) Área de recepção das matérias-primas e embalagens ou rótulos;
b) Área de armazenamento de matérias-primas (com respectivas áreas de quarentena, 

reprovado e aprovado);
c) Área  de  armazenamento  de  embalagens  e  rótulos  (com  respectivas  áreas  de 

quarentena, reprovado e aprovado);
d) Área de coleta de amostras de matérias-primas;
e) Sala de pesagem;
f) Área de produção;
g) Área de embalagem e rotulagem;
h) Área de lavagem de utensílios;
i) Área de armazenamento do produto acabado (com respectivas áreas de quarentena, 

reprovado, devolvido/recolhido e aprovado);
j) Laboratório de controle de qualidade (com área para retenção de amostras, registros de 

testes  e  reclamações),  um  para  análises  físico-químicas  e  outro  para  análises 
microbiológicas;

k) Área de expedição;
l) Áreas administrativas;
m) Refeitório, cozinha ou copa;
n) Sanitários e vestiários;
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o) Depósito de material de limpeza (DML);
p) Depósito de produtos inflamáveis ou explosivos e corrosivos;
q) Depósito de resíduos.

1.5. Produtores de Medicamentos

(Ver Resolução ANVISA RDC n° 210/2003)

1.6. Distribuidores e Fracionadores de Medicamentos ou Insumos Farmacêuticos 

(Ver Portaria MS nº 802/1998)

1.7. Fabricação ou comercialização de produtos médicos

(Ver Resolução ANVISA RDC n° 059/2000)

a) Área de recepção de componentes ou produtos, embalagens ou rótulos;
b) Área de armazenamento de componentes (com respectivas áreas de não-conforme e 

aprovado);
c) Área  de  armazenamento  de  embalagens  e  rótulos  (com respectivas  áreas  de  não-

conforme e aprovado);
d) Área de produção;
e) Área de embalagem/rotulagem;
f) Área de higienização de componentes e produtos ou de lavagem de utensílios;
g) Área de armazenamento do produto acabado (com respectivas áreas de não-conforme, 

devolvido/recolhido e aprovado);
h) Laboratório de controle de qualidade (com área para registros de testes e reclamações);
i) Área de expedição;
j) Áreas administrativas;
k) Refeitório, cozinha ou copa;
l) Sanitários e vestiários;
m) Depósito de material de limpeza (DML);
n) Depósito de resíduos.

1.8. Produtores, industrializadores, fracionadores e embaladores de alimentos

(Resolução ANVISA RDC n° 275/2002)

a) Área de recepção de matérias-primas e embalagens ou rótulos;
b) Área de armazenamento de matérias-primas (com respectivas áreas de quarentena, 

reprovado e aprovado);
c) Área  de  armazenamento  de  embalagens  e  rótulos  (com  respectivas  áreas  de 

quarentena, reprovado e aprovado);
d) Área  de  produção  (com  área  de  pré-preparo,  área  de  preparo  e  área  de 

reprocessamento);
e) Área de embalagem/rotulagem;
f) Área de armazenamento de utensílios;
g) Área de lavagem de utensílios;
h) Área de armazenamento do produto acabado (com respectivas áreas de quarentena, 

reprovado, devolvido/recolhido e aprovado);
i) Laboratório de controle de qualidade (com área para retenção de amostras, registros de 

testes e reclamações), quando os produtos fabricados tem obrigatoriedade de registro;
j) Área de expedição;
k) Áreas administrativas;
l) Refeitório, cozinha ou copa;
m) Sanitários e vestiários;
n) Depósito de material de limpeza (DML);
o) Depósito de resíduos.
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1.9. Centros de Educação Infantil

(Ver Resolução SESA nº 0162/2005)

1.10. Instituições de Ensino Fundamental, Médio, Superior e Cursos Livres

(Ver Resolução SESA nº 0318/2008)

1.11. Estabelecimentos Assistenciais de Saúde

(Ver Resolução ANVISA RDC nº 050/2002)

2. AMBIENTES DE APOIO

2.1. Sanitários, Banheiros e Vestiários

Definições:
a) Sanitários: instalações dotadas de lavatório(s) e vaso(s) sanitário(s);
b) Banheiros: instalações que possuem lavatórios(s), vaso(s) sanitário(s) e chuveiro(s); 
c) Vestiários:  possuem,  além das  peças  sanitárias  dos  banheiros,  área  para  troca  de 

roupa.

Exigências para edificações industriais (NR-24):
a) No mínimo um sanitário masculino e um sanitário feminino nas áreas administrativas;
b) Para as áreas produtivas, no mínimo um vestiário masculino e um vestiário feminino. 

Nos vestiários, deverão estar posicionados armários individuais para guarda de roupas 
e pertences dos funcionários;

c) 1 lavatório para cada 20 funcionários;
d) 1 vaso sanitário para cada 20 funcionários;
e) 1 chuveiro para cada 10 funcionários;
f) 1,00 m² de área mínima dos boxes sanitários;
g) 1,50 m² de área de troca de roupa por funcionário nos vestiários.

Exigências para edificações comerciais (Código de Saúde do Paraná):
a) Edificações comerciais e industriais devem ter instalações sanitárias separadas para 

ambos os sexos, com acesso independente;
b) As instalações sanitárias para homens devem ser providas de um vaso sanitário, um 

mictório e um lavatório para cada 100,00 m² de área útil das salas;
c) As instalações sanitárias para mulheres devem ser providas de dois vasos sanitários e 

um lavatório para cada 100,00 m² de área útil das salas.

Exigências para edificações com atendimento ao público:
a) Sanitário adaptado a portadores de necessidades especiais (PNE), de acordo com a 

NBR 9050/2004; 
b) Sanitários para público separados por sexo.

2.2. Refeitório, cozinha e copa

a) Havendo a necessidade de refeitório e cozinha, seguir a NR-24;
b) Obrigatória copa para funcionários,  dotada de bancada com pia e espaço suficiente 

para pequenas refeições.

2.3. Depósito de Material de Limpeza (DML)

Obrigatório  em  todos  os  casos,  de  dimensões  compatíveis,  dotada  de  tanque  de 
lavagem e armário para guarda de utensílios e produtos de limpeza.
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