
FLUXO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
ASSISTENCIAIS DE SAÚDE – EAS NO SETOR DE ENGENHARIA E

ARQUITETURA DA COVISA

1 – INTRODUÇÃO

Visando um melhor funcionamento do setor de Engenharia e Arquitetura da
Coordenação de Vigilância Sanitária (COVISA), apresenta-se o roteiro de fluxos em
que as atividades devem ser desenvolvidas, bem como a enumeração das competências
do setor no referido roteiro.

2 – DA ANÁLISE DE PROJETOS

Para  concessão  da  licença  sanitária  (de  execução  de  obras  e  de
funcionamento)  dos  Estabelecimentos  Assistenciais  de  Saúde,  sejam  eles  novos
empreendimentos  ou  objetos  de  reforma  e/ou  adequação  e  sejam  eles  privados  ou
públicos, o Projeto Básico de Arquitetura (PBA) e referente Relatório Técnico devem
ser  apresentados  ao  setor  de  Engenharia  e  Arquitetura  na  COVISA  para  análise  e
conseqüente aprovação.

Com o PBA entregue,  os  Técnicos  de  Vigilância  em Saúde o  avaliarão
segundo  as  normas  pertinentes,  em especial  a  Resolução  RDC 50  de  2002.   Se  a
proposta  estiver  adequada,  será  emitido  Parecer  Conclusivo,  favorável  ao  EAS  e
permitindo  a  execução  das  obras.   Caso  contrário,  se  a  proposta  apresentar
inadequações,  será  emitido  Parecer  Técnico  indicando  quais  aspectos  devem  ser
corrigidos e solicitando entrega de novo PBA para reavaliação.  Essa etapa poderá se
repetir até que a proposta arquitetônica do EAS esteja suficientemente adequada e possa
ser, então, emitido o Parecer Conclusivo.  É importante destacar que os PBAs devem ser
analisados  por  uma  equipe  multidisciplinar,  composta  por  engenheiros  civis  e/ou
arquitetos  e  profissionais  da área em que o EAS se propõe a atuar  (como médicos,
enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, médicos veterinários, dentre outros).

No  caso  de  se  exercer  atividade  assistencial  de  saúde  em  um  EAS
previamente existente e devidamente aprovado, o PBA e referente Relatório Técnico
devem indicar essa coexistência.  Por exemplo, para um consultório médico ou sala de
exames que será instalado em clínica já em funcionamento, deve ser avaliado todo o
pavimento ou prédio em que o consultório se encontra, a fim de verificar a existência
dos ambientes de apoio necessários.

Frisa-se que o prazo para análise do PBA por parte dos Técnicos é de 90
(noventa) dias, considerando-se a demanda existente no setor.  Esse prazo também se
aplica quando novo PBA solicitado por meio de Parecer Técnico é entregue, ou seja,
reinicia-se  o  prazo  para  a  análise  das  adequações  do  PBA  solicitadas  no  Parecer
emitido.



O  Parecer  Conclusivo  permite  o  início  das  obras  do  EAS  em  até  360
(trezentos e sessenta) dias, sendo esta a sua validade.  As obras iniciadas no prazo de
validade do Parecer Conclusivo e posteriormente paralisadas por período superior a 360
(trezentos e sessenta) dias devem ter seu projeto reavaliado, por meio de abertura de
novo processo na COVISA, para verificação do atendimento à legislação vigente.

Para  melhor  entendimento  dos  fluxos  e  da  seqüência  das  atividades
desenvolvidas na análise,  apresenta-se no item 6 – Apêndice a representação gráfica
dessas etapas.

3 – DAS PERÍCIAS TÉCNICAS

Com  o  processo  de  análise  do  PBA  e  as  obras  e  instalações  do  EAS
concluídos,  os Técnicos de Vigilância em Saúde realizarão visita técnica (Diligência
Prévia) a fim de verificar a conformidade entre o PBA aprovado e o empreendimento
executado.  Para tanto, o EAS deve manter cópia do PBA aprovado em sua sede.

Em caso de conformidade, os Técnicos avaliam positivamente a Diligência
Prévia, encaminhando-a à gerência competente para emissão da licença sanitária.  Em
caso de  desconformidade,  serão  solicitadas  as  adequações  necessárias  em um prazo
acordado de 30 (trinta) dias.  Findo o prazo, nova perícia técnica será realizada para
verificação das  adequações  e  posterior  encaminhamento  à  gerência  competente  para
emissão da licença sanitária.

4 – DAS COMPETÊNCIAS DOS TÉCNICOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Diante do exposto nas etapas acima, enumeram-se a seguir as competências
dos Técnicos de Vigilância em Saúde do setor de Engenharia e Arquitetura:

-  Analisar  Projetos  Básicos  de  Arquitetura  (PBAs) dos  Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde (EAS);

- Emitir Pareceres Técnicos e Conclusivos a respeito dos PBAs;
-  Realizar  perícias  técnicas  (Diligências  Prévias)  em  EAS  cujos  PBAs

tenham  sido  previamente  aprovados,  para  verificação  da  conformidade  entre  os
mesmos;

- Tirar as dúvidas existentes, dos profissionais envolvidos na aprovação de
projetos de Estabelecimentos assistências de saúde, a respeito do fluxo do processo de
licenciamento e dos diversos pareceres emitidos. 

Portanto, não são competências dos Técnicos de Vigilância em Saúde do
setor de Engenharia e Arquitetura verificar se as atividades desenvolvidas no EAS estão
de acordo com o proposto pelo mesmo, mas sim se as condições físicas, ou seja, sua
estrutura predial estão adequadas, visto que seus conhecimentos se resumem a esta área
de atuação e a equipe de avaliação deve ser multidisciplinar por esse mesmo motivo.
Por  exemplo,  em  Diligência  Prévia  referente  a  um  estabelecimento  de  serviços
laboratoriais, um biomédico deve avaliar a conformidade entre as atividades exercidas e
as que foram propostas,  enquanto um engenheiro civil  e/ou arquiteto  deve avaliar  a
conformidade entre o projeto arquitetônico apresentado e sua execução.



5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os fluxos apresentados anteriormente facilitam o processo de avaliação e
aprovação  do  funcionamento  dos  EAS,  visto  que  as  condições  físicas  dos  mesmos
estarão adequadas às normas pertinentes desde a sua concepção.

6 – APÊNDICE – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS FLUXOS
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