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RESUMO

Esta dissertação discorre sobre a qualidade do projeto construtivo dos prédios
destinados às atividades pertinentes às Equipes do Instituto de Criminalística e do
Instituto Médico Legal, em implantação em todo o Estado de São Paulo, com base
na ISO 6241 (Normalização e Desempenho em Edifícios), no tocante à qualidade
construtiva e adequação da unidade ao trabalho pericial e médico-legal. Propõe-se a
elaboração de uma pesquisa arquitetônica em fase pré-construtiva envolvendo
Grupos Focais, em adaptação ao modelo PDR (Pré-Design Research) para
participação de usuários na fase de projeto, somando-se a consulta normativa e
avaliação Pré-Construtiva das primeiras unidades construídas com o projeto
executivo objeto de estudo de caso nesta dissertação, finalizando-se com um novo
modelo construtivo, resultante das ações propostas.
Palavras-Chave: Desempenho Construtivo. Instituto de Criminalística. Instituto
Médico-Legal. ISO 6241.PDR. Projeto Participativo.

ABSTRACT
Building design guidelines IC and IML teams of the superintendence of the
technical and scientific Police of São Paulo through Participation Project.
This dissertation discusses the quality of the constructive design of the
buildings intended for activities relevant to the Criminal Institute and the Legal
Medical Institute, in deployment throughout the State of São Paulo, based on ISO
6241 (Performance Standards in building – Principles for their preparation and
factors to be considered), with regard to the quality and suitability of the unit to the
expert and forensic work. It is proposed the development of an architectural research
in pré-constructive phase involving focus groups, in adapting the model PDR (PreDesign Research) for participation of users in the design phase, adding to normative
research and query evaluation Pre-Constructive of the first units built with the
Executive Project case study object in this dissertation, ending up with a new model
constructive, resulting from the proposed actions.
Keywords: Constructive Performance. Institute of Criminology. Medical-Legal
Institute. ISO 6241.PDR. Participation Project.
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1 INTRODUÇÃO

A Polícia Técnico-Científica de São Paulo (SPTC) é uma das três unidades
policiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, tendo sido
emancipada da Polícia Civil há menos de duas décadas, ocupa ainda parte de seus
prédios que, devido às diferenças de atividades exercidas por esses órgãos, não são
adequadas para suas atividades-fim.
A ocupação de prédios não desenvolvidos para as atividades pertinentes às
Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico-legal (IML), principais
órgãos da SPTC, levou a adaptações inadequadas de uso, desconforto ambiental,
sendo transferido aos usuários os problemas de patologias construtivas e ainda o
encarecimento dos custos de manutenção.
Recentemente, de forma pioneira, foi desenvolvido um projeto executivo
padrão por engenheiros da SPTC, batizado como “Projeto Básico EPC/EPML”, para
alocação das Equipes do IC e IML, determinando-se a replicação desta unidade
para todo o Estado.
Ao se desenvolver projetos construtivos destinados a atividades laborais é
fundamental que se conheça a atividade pertinente a ser desenvolvida no edifício,
adequando-se ainda os espaços e disposição de forma a atender legislação
pertinente.
O IC e o IML exigem instalações com características bastante específicas em
decorrência de suas atividades investigativas, de âmbito forense . O projeto destas
áreas deve ser detalhadamente pensado pois envolve aspectos diferenciados em
seu escopo.
Classificar um projeto como “bem pensado” sugere um projeto que atenda
satisfatoriamente às expectativas dos usuários. Edificações de uso misto, coletivas e
de atendimento público, como é o caso em estudo, exigem um estudo mais
aprofundado de seu escopo, associado ao ensaio de obra já executada e em regime
de ocupação, a fim de se avaliar se tais expectativas foram atendidas a contento.
Problemas ligados ao item projeto são os que apresentam maior incidência na
falta de qualidade construtiva. Segundo o Centre Cientifique de la Construction
(1984 apud THOMAZ, 1986, p. 4), o projeto é responsável por 46% de todas as
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patologias construtivas encontradas nas construções, de acordo com pesquisa
analítica de 1800 problemas em construções na Bélgica.
Por meio de seus estudos, Reis e Lays (1994, p. 51) afirma que 50% dos
problemas das edificações ocorrem no desenvolvimento dos projetos, 20% durante a
construção, em torno de 20% na fabricação de materiais e componentes em
indústrias e 8% por uso indevido e falhas de manutenção das edificações.
Assim, o que se puder definir na fase de projeto, adequar e reavaliar é
saudável à construção pois leva a uma menor chance de problemas futuros quanto
ao uso, e certamente menores chances de desoneração com adaptações, o que é
agravante quando nos deparamos com obras do setor público por se prestarem ao
atendimento da população e por tratarem-se de investimentos geralmente vultuosos,
alocados através de impostos.
A reanálise de um projeto de edifício é pertinente quando da intenção de
multiplicação de prédios idênticos, com pré-estabelecido modelo construtivo,
tratando-se de estudo em pós-ocupação e em fase pré-construtiva, por possibilitar a
correção de falhas, evitando-se assim a perpetuação de erros e inconsistências não
mensuradas na fase de planejamento e projeto, quando da implantação de novas
unidades de mesmo escopo.
É fato que a falta de sistema construtivo adequadamente desenvolvidos e
testado leva à inoperabilidade das atividades laborais, frustrando projetistas,
usuários e ainda, neste caso em específico, os órgãos de justiça que se servem dos
serviços neste espaço desenvolvidos.
As primeiras unidades a seguirem o projeto executivo desenvolvido pela
SPTC, sendo EPC/EPML de Assis e EPC/EPML de Andradina, tiveram suas obras
iniciadas nestas cidades, respectivamente, em maio de 2015 e fevereiro de 2016,
com expectativa de inauguração para o final do ano vigente, o que impossibilita uma
avaliação pós-ocupação (APO) 1, desejável neste Estudo de Caso. Porém, lança-se
a metodologia participativa de avaliação do projeto não-construído, de forma

1

Avaliação Pós-Ocupação (APO): processo sistematizado de avaliação de edifícios
ocupados, há no mínimo um ano, por meio de consulta a seus ocupantes e levantamento de
suas necessidades.
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adaptada ao método de pesquisa de conhecimento (PDR) 2 em fase de pré-projeto,
chamando à participação grupos colaboradores chamados de grupos focais.
Para a obtenção de informações consistentes a se definir diretrizes de projeto
para melhoria da condições de habitabilidade, com base na Norma ISO 6241, além
da consulta a grupos focais e análise do Projeto Básico da Equipe de Perícias e
Medicinal-legal de Assis e Andradina, fez-se um levantamento normativo e legal de
assuntos pertinentes a esta instalações.
Considerando-se a previsão de instalação destas unidades em todo o Estado,
o estudo detalhado da primeira unidade insere-se na fase inicial de validação do
projeto, assim sendo oportuno o momento corrente para melhoria e adequação das
futuras instalações das Equipes da Polícia Técnico-Científica de São Paulo.

2

Pre-Design Research (PDR): processo de consulta a usuários em fase anterior ao
desenvolvimento do projeto arquitetônico, a fim de que o desenho seja criado de acordo
com a necessidade e expectativas de seus ocupantes.
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2 OBJETIVO
O Presente Trabalho propõe-se a definir diretrizes para o aperfeiçoamento
construtivo, em relação ao uso, do projeto modelo (Projeto Básico EPC/EPML) das
Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico-legal (IML) da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), através de adequação
normativa, legal e de conhecimento operacional, a fim de se garantir qualidade
construtiva ao projeto, proporcionando a construção de um ambiente favorável à
aplicação de procedimentos técnicos dos exames periciais e futura certificação
destes.

2.1 Justificativa

Tendo como propósito o aperfeiçoamento destas instalações de forma a
proporcionar conforto a seus usuários e adequabilidade do espaço ao trabalho
pericial, o trabalho apresentado permitirá que se evite a repetição de falhas em seu
escopo quando da replicação destas unidades em território estadual.
Pela análise sistêmica, a definir diretrizes de projeto, poder-se-á estabelecer
padrões construtivos de alto desempenho, obtendo-se, assim, parâmetros e
consequentes recomendações técnicas na aplicação do sistema pesquisado que
servirão como paradigma para as futuras construções, sejam implementações,
ampliações ou adequações de espaços de desenvolvimento das atividades
pertinentes à Polícia Técnico-Científica.
Vislumbra-se que este trabalho tome maiores proporções por ser a Polícia
Técnico-Científica de São Paulo, através dos trabalhos prestados pelo Instituto de
Criminalística e Instituto Médico-Legal, referência em âmbito nacional, em
associação à importância crescente das Ciências Forenses na elucidação de crimes
como instrumento inconteste de Justiça. Assim, poderão se definidas diretrizes para
orientação de projetos construtivos de espaços para o desenvolvimento destas
atividades em outras jurisdições.
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3 MÉTODO DE TRABALHO
A pesquisa desenvolvida é voltada ao levantamento de parâmetros
construtivos de qualidade habitacional, do projeto dos prédios das equipes do IC e
IML (denominado Projeto Básico), por meio

da validação dos primeiros prédios

construídos sob esse modelo de projeto, um na cidade de Assis e outro na cidade de
Andradina, ambas no interior de São Paulo, com a finalidade crítica de reavaliação
do Projeto Básico, a fim de se evitar a difusão destas unidades com erros técnicos e
inadequadas ao uso laboral, o que acarretaria em adaptações futuras, geralmente
onerosas e que dificilmente atenderiam satisfatoriamente os usuários ou mesmo
garantiriam adequabilidade ao desenvolvimento do trabalho pericial.
A avaliação do desempenho destas edificações será aplicada na fase préconstrutiva, permitindo-se que se faça um estudo da qualidade ambiental e
adequabilidade ao uso, de forma complementar, adotando-se uma metodologia
participativa, considerando-se elementos do método de Pesquisa Pré-Projeto PDR
(Pré-Design Research), adaptando-se outras ferramentas, caso apresentem
elementos consistentes para a definição de diretrizes de projeto a orientar um novo
modelo arquitetônico, podendo-se denominar de Projeto Básico B.
A avaliação do escopo arquitetônico do prédio das equipes de perícia criminal
e médico-legal terá como ferramenta direcional a norma internacional ISO 6241, que
trata do desempenho de edificações habitacionais, prosseguindo-se a uma
adaptação à avaliação de espaços de uso laboral.
O trabalho dar-se-á pelo levantamento de dados primários, construídos pelo
autor, e secundários, de cunho consultivo.
Os dados secundários são compostos pela leitura de documentos que
explicitam o Programa de Necessidades e a pesquisa pré-projeto, destacando-se a
participação do usuário na definição de espaços de trabalho. Em conjunto, segue-se
à análise de relatórios de todas as unidades do Instituto de Criminalística (IC) e do
Instituto Médico-Legal (IML) do ano de 2013, que tratam das condições de ocupação
das unidades do interior de São Paulo; análise do Projeto Básico e levantamento
normativo e legal de documentos pertinentes ao direcionamento construtivo de
unidades de Equipes destes dois institutos.
Os dados primários são compostos pela confecção de duas tabelas, uma
referente às instalações do IC, outra referente às instalações do IML, baseadas nos
relatórios preenchidos pelos respectivos usuários em 2013, com informações

6

pertinentes ao desenvolvimento de projetos de prédios da Superintendência da
Polícia Técnico-Científica (SPTC); por relatórios de visitas técnicas de unidades
especializadas da capital que desenvolvem atividades correlatas às desenvolvidas
pelas equipes do interior; pela visita técnica às unidades construídas de Assis e
Andradina, não ocupadas; e avaliação do Projeto Básico EPC/EPML.
A avaliação do Projeto Básico conta com a participação de profissionais da
área através de reuniões livres, estabelecendo-se a consulta participativa a grupos
focais, tratando-se os espaços individualmente; a apresentação de informações
relevantes do exame das tabelas confeccionadas do que chama a atenção dos
usuários, quanto aos parâmetros de qualidade habitacional e informações trazidas
pelos dados secundários.
Vale detalhar que as reuniões em grupo focarão no “modo de trabalho” o que
reúne apontamentos quanto ao comportamento, percepção e limitações quando do
exercício do trabalho.
Os grupos de trabalho (grupos focais) serão formados por peritos criminais e
médicos legistas atuantes em diferentes instalações da SPTC pelo Estado de São
Paulo e em diversas funções, de acordo com o trabalho desenvolvido em cada área
do prédio, para levantamento especializado de informações e soluções pertinentes,
contribuindo assim tecnicamente para a validação dos resultados.
As informações obtidas através de conversas livres com os grupos focais, são
bastante pertinentes e devem ser destaque na apresentação desta monografia, por
trazer aspectos sobre as particularidades do trabalho pericial e médico-legal,
colaborando substancialmente com a definição de fluxos de trabalho através da
dinâmica laboral e adequabilidade do projeto arquitetônico.
Assim, de forma antecipada ao desenvolvimento substancial da proposta
apresentada, fez-se ensaios com grupos de profissionais da SPTC para sugestões
de reforma de instalações da capital, verificando-se ser a consulta a profissionais
uma ferramenta eficiente e substancialmente orientativa na modelagem de espaços
de trabalho pericial e médico-legal. Percebeu-se um envolvimento solidário e
motivado de todos os profissionais convidados à discussão de concepções
construtivas de instalações da SPTC, o que norteou a pesquisa a se servir de
grupos focais para levantamento de diretrizes do projeto.
Vale destacar que é desejável uma Avaliação Pós-Ocupação (APO) das
primeiras unidades construídas. Porém, devido a atrasos na entrega das obras de
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Assis e de Andradina, observações referentes à obra executada ficarão restritas,
não sendo possível a participação de usuários destes prédios quanto à avaliação
durante o uso. Destaca-se que a APO permite que se complemente aspectos que
passaram desapercebidos nas fases anteriores do trabalho – avaliação do projeto
arquitetônico, diretrizes legais e normativas e pesquisa de conhecimento,
proporcionando maior confiabilidade ao resultado final.
A reunião destas ações permitirá o levantamento de informações sobre itens
deficitários no escopo do Projeto Básico e o levantamento de diretrizes de projeto,
corrigindo-o, apresentando-se ao final o Projeto Básico B, além de se permitir
especificações construtivas em Memorial Descritivo dos próximos empreendimentos
da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, evitando-se, consequentemente,
patologias construtivas pertinentes ao uso inadequado.
A metodologia desenvolvida está demonstrada na Figura 1 a seguir sendo
que as atividades para condução da pesquisa, de acordo com o método de trabalho
proposto, encontram-se descritas a seguir.
Figura 1 – Método de Trabalho.

Fonte: Elaborado pela autora (2016).
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Assim, apresentam-se o detalhamento de cada uma das dez etapas citadas:
 Etapa 1 – Estudo sobre a importância de ambientes adequados para o
desenvolvimento do trabalho pericial: Far-se-á uma analogia sobre ambiente e
trabalho, estendendo-se ao trabalho pericial desenvolvido pelo Instituto Médico
Legal e Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo (Parte integrante do item
5 desta dissertação).
 Etapa 2 – Revisão Bibliográfica sobre Perícia Criminal: Compreende o
levantamento da definição de perícia criminal e apresentação de artigos do Código
Processual Penal Brasileiro relacionados ao trabalho do perito criminal (Parte
integrante do item 5 desta dissertação).
 Etapa 3 – Revisão Bibliográfica sobre a Superintendência da Polícia
Técnico-Científica (SPTC): Consiste em apresentar a formação da Polícia TécnicoCientífica de São Paulo através de sua história, ainda a apresentação de seu
organograma para esclarecimentos sobre sua organização (Parte integrante do item
5 desta dissertação).
 Etapa 4 – Revisão Bibliográfica sobre qualidade construtiva: Consiste
na apresentação dos 14 termos que compõem a Norma ISO 6241:1984, que
proporcionará direção ao trabalho em desenvolvimento sobre as condições
favoráveis à habitabilidade; o conceito de avaliação de edifícios através da
elaboração do Programa de Necessidades ou Programação Arquitetônica;
apresentação de metodologia aplicável ao caso em estudo (Parte integrante do item
5 desta dissertação).
 Etapa 5 – Estudo das instalações da SPTC: Por meio de relatórios
técnicos preenchidos pelos chefes de Equipes e Núcleos do Instituto Médico Legal e
do Instituto de Criminalística em 2013, compreendidos em todo o Estado de São
Paulo, apresentar-se-ão as condições das instalações destas unidades a fim de se
justificar a necessidade de construção de novos prédios para acomodação
adequada e desenvolvimento satisfatório do trabalho pericial e observações ao
desejo de usuários para adequação ambiental (Parte integrante do item 6 desta
dissertação).
 Etapa 6 – Análise do Projeto Básico das Equipes de Perícia:
Apresentação do Projeto Básico, tratando-se de projeto executivo para acomodação
das Equipes de Perícia Criminal e Médico Legal, ao qual é trazido aqui como
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“Estudo de Caso” ; levantamento de legislação pertinente aos espaços de trabalho
que compõem o prédio em estudo; aspectos pertinentes às unidades de Equipes do
IC e IML em relação aos itens trazidos no texto da ISO 6241:1984.
Como se trata de prédio de uso misto, onde se desenvolvem atividades
multidisciplinares, os espaços apresentam características específicas. Assim, a
adoção de termos da Norma ISO 6241:1984, promoverá maior organização ao autor
no levantamento das diretrizes de projeto a serem apresentadas ao final do trabalho.
Serão convidados peritos criminais e médicos legistas especialistas, lotados
em diversas instalações da SPTC, em todo o Estado de São Paulo, compondo-se
grupos focais, para discussão da disposição da planta e levantamento sobre
diretrizes de cada uma das áreas destinadas aos exames periciais e médico-legais,
uma vez que esses podem dar melhores detalhes sobre a operacionalidade destes
espaços, tratando-se de parte da metodologia adotada (Parte integrante do item 6
desta dissertação).
 Etapa 7 – Análise dos prédios EPC/EPM de Assis e de Andradina:
Apresenta os prédios das Equipes de Assis e de Andradina, executados de acordo
com o Projeto Básico em estudo. Ao término das obras, quando de suas entregas
para ocupação, durante o ano de 2016, serão feitas uma visitas técnicas
acompanhadas de estudo do projeto executivo e entrevista com os funcionários das
respectivas unidades, a fim de se levantar dados, a partir de uma avaliação crítica,
quanto à sua disposição ao uso (Parte integrante do item 7 desta dissertação).
 Etapa 8 – Pesquisa de Conhecimento: Corresponde ao levantamento de
normas, resoluções e legislação técnica pertinente aos espaços componentes do
projeto em estudo (Parte integrante do item 6 desta dissertação).
 Etapa 9 – Avaliação de Resultados: Por meio das informações contidas
em Normas e Legislações pertinentes a cada espaço, das observações
apresentadas pelos grupos focais e das informações trazidas através da avaliação
dos prédios de Assis e Andradina, serão mostradas nesta etapa os problemas de
engenharia identificados, procedendo-se à apresentação de diretrizes de projeto a
serem contempladas nas próximas unidades de equipes, com previsão de obra,
assim como auxiliar na definição de parâmetros construtivos quando da reforma,
ampliação ou adequação de prédios já existentes. Apresenta-se aqui a nova versão
do Projeto Básico (Projeto Básico B), através de planta arquitetônica e desenhos dos
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espaços laborais, de acordo com as diretrizes de projeto reveladas (Parte integrante
dos itens 7 e 8 desta dissertação).
 Etapa 10 – Considerações Finais: Como Consideração Final, faz-se uma
apreciação das consequências das melhorias propostas na execução das atividades
exercidas nas dependências da EPC/EPML dentro do projeto padrão (Parte
integrante do item 9 desta dissertação).

4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Inicialmente apresenta-se a relevância da adequabilidade projetual de
ambientes

de

trabalho,

sua

influência

sobre

o

comportamento

humano,

conceituando-se o termo ambiência; envereda-se então para as características de
ambientes forenses, onde se desenvolvem os trabalhos de peritos criminais e
médicos-legistas. Assim:

4.1 Desempenho Físico do Ambiente de Trabalho

O ambiente de trabalho deve ser pensado a atender às necessidades dos
empregados e ainda favorecer a organização, o desenvolvimento do trabalho
intelectual e a criatividade, diferencial na pesquisa e investigação criminal, trabalho
exclusivo atribuído a peritos criminais e médicos legistas.
Elementos arquitetônicos contemplados em projeto como as variáveis de
conforto ambiental (acústica, temperatura, luminosidade, ventilação e insolação),
acessibilidade, adequabilidade e ergonomia impactam no comportamento humano
no ambiente de trabalho por gerarem sensações como conforto, bem-estar e
segurança.
Assim, a arquitetura dos espaços, em associação a novas tecnologias no
setor construtivo, permite o desenvolvimento de sensações, excedendo-se as
funções de comportar e abrigar.
O espaço de trabalho pode ser entendido como o cenário para o
desenvolvimento de ações, diretamente ligado ao caráter comportamentalista e
funcional. Assim, estando adequado, colabora para a interação social entre seus
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usuários e seu envolvimento profissional com a atividade desenvolvida. Em
contrapartida, estando inadequado, impede o protagonismo e a participação dos
mesmos.
A arquitetura, no desenvolvimento de locais de atividade laboral, deve
conhecer a atividade desenvolvida para levantamento de riscos e necessidades e
ainda considerar a percepção do usuário (por ser este capaz de interagir com o
ambiente imediato através dos sentidos), ajustando-se, dessa forma, todos os
componentes como um sistema complexo e inter-relacionado de espaço
adequadamente explorado.
“A percepção espacial estabelece parâmetros de orientação, conforto e
qualidade ambiental com os quais esses atores estabelecem encontros com
protagonismo e participação ativa” (BESTETTI, 2014, p. 602).
Pesquisas desenvolvidas na Holanda e nos EUA no início deste século pelo
pesquisador Van Der Voordt, referência mundial do estudo arquitetônico de
ambientes de trabalho, amplamente citado em bibliografias que abordam o tema
apresentado, revelam qualitativa e quantitativamente ganhos em produtividade em
ambientes de trabalho públicos e privados com mudanças dos espaços.
Mudanças como modificação do lay out físico, disposição de espaços para
melhoria das condições de privacidade, de ergonomia, iluminação, conforto térmico
e autonomia refletiram em mudança de atitude dos profissionais, verificando-se que
os espaços poderiam colaborar com a concentração dos usuários, com o trabalho
em equipe, com a redução de absenteísmo e maior envolvimentos destes com o
trabalho.
Assim, o edifício, por meio de detalhes construtivos, lay out e composição de
espaços-fim diferenciados, proporciona experiências gratificantes e positivas quando
de seu uso.
Um prédio comercial deve se apresentar com disposição de áreas que facilite
o fluxo de trabalho, permitindo-se assim maior organização e controle sobre as
atividades desenvolvidas.
Quando este prédio comercial é ainda um espaço público, o dimensionamento
de áreas deve garantir conforto, orientação e acessibilidade, pois em geral, são
locais de exercício de atividades sociais onde é pertinente o exercício da
humanização, a fim de dar garantia de qualidade do trabalho público.
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Quando o local de atendimento público gera a sensação de acolhimento tanto
a população atendida quanto seus funcionários vislumbram sensação bem-estar
devido à percepção comum de se sentirem confortáveis, permitindo maior
envolvimento com os serviços ali prestados e respeito ao seu órgão público.
A ambiência destes espaços, de forma a oferecer boas condições de uso,
possibilita afeição dos usuários às instalações e por conseguinte, o engajamento
com o serviço oferecido, tendendo à adequação de suas respectivas posturas,
respeito e cuidados com a instalação.
“A sensação corporal de prazer permite experimentar a alegria ou a felicidade,
sendo missão da arquitetura criar espaços sensíveis e estimulantes que favoreçam o
desenvolvimento da existência humana” (OKAMOTO, 2002 apud BESTETTI, 2014,
p. 604).
O Ministério da Saúde desenvolveu uma cartilha de consulta pública sobre
ambiência (Cartilha de Ambiência 2010) que trata especificamente dos espaços em
áreas de saúde, no entanto é providencial seus termos a todo e qualquer ambiente
de trabalho governamental que faça atendimento ao público.
A referida cartilha defende que a arquitetura destes ambientes de trabalho
devem estender-se à composição técnica, devendo-se considerar as situações que
nele são desenvolvidas, através da aplicação do conceito de ambiência.
Por ambiência, segundo o Ministério da Saúde (2010), conceitua-se a
valorização do ambiente por este interagir com as pessoas que o ocupam,
despertando sensações como cor, cheiro, som, iluminação, morfologia, priorizando
sua disposição a fim de garantir conforto aos trabalhadores e demais usuários.
O espaço para o desenvolvimento de atividades profissionais, dentro do
conceito de ambiência, pode promover a reflexão dos trabalhadores sobre o
processo laboral, entendendo-se, assim, o espaço como ferramenta facilitadora do
processo de trabalho.
Basicamente um usuário busca em uma edificação abrigo, proteção e prazer
de forma que se sinta acolhido, seguro e positivamente estimulado. Apesar da
Norma Internacional ISO 6241:1984 apresentar quesitos que uma edificação
habitacional deve apresentar para se atender às expectativas de seus usuários,
pode-se estendê-la ao ambiente de trabalho, assim correlacionando este ambiente
como uma extensão da casa. As expectativas de conforto são semelhantes entre
moradores e trabalhadores em seus respectivos ambientes de ocupação.
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“O conforto possibilita as melhores condições de permanência com a máxima
sensação de bem estar, buscando a adequação dos diversos aspectos sensoriais”
(BESTETTI, 2014, p. 607).
As questões de habitabilidade e adequabilidade (insere-se aqui salubridade)
do ambiente profissional alteram a capacidade produtiva de seus funcionários, no
que tange o comportamento, como envolvimento, organização, criatividade e
comprometimento.
Quando se concebe uma nova ambiência, provoca-se um
processo de reflexão das práticas e dos modos de operar naquele
espaço, contribuindo para a construção de nova situações. Os
sujeitos envolvidos nessa reflexão podem transformar seus
paradigmas, e a ambiência passa a ser um dos dispositivos no
processo de mudança. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p. 13).

O acolhimento, sensação que uma construção pode oferecer, contribui para a
qualificação da atitude profissional, pois, segundo Bestetti (2014, p. 609), há aí o
favorecimento das relações de confiança e compromisso dos usuários com a equipe
e os serviços desenvolvidos.
Assim, podemos concluir que repensar o projeto arquitetônico, otimizando-o
através da correta disposição dos espaços, dimensionamento, escopo, materiais
empregados e demais quesitos de ambiência, torna o espaço laboral humanizado,
salubre e ao mesmo tempo agradável, refletindo-se na ação de bem estar de seus
usuários, impactando positivamente no desempenho profissional como aumento da
eficiência, da produtividade, potencializando a criatividade, melhorando a relação
entre os sujeitos que participam desse processo, entre si e entre estes e a instituição
empregadora.

4.2 Espaço de Desenvolvimento das Atividades Periciais e Médico-legais.

De forma geral, poucos são os estudos de adequação, qualidade construtiva
e conforto em ambientes específicos de trabalho, verificando-se a falta de estudos
sobre elementos que definam ambiência em espaços de atividades policiais, sendo
ainda mais restritivo às atividades pertinentes à Polícia Técnico-Científica, elenca-se
aqui perícia criminal e a perícia médico-legal.
O local de exercício da atividade pericial traz a particularidade de ser
multifuncional,

compatível

com

a

multidisciplinariedade

de

seus

exames,
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apresentando riscos de todas as naturezas (físico, químico, biológico e ergonômico),
ainda por abrigar suas equipes por longos períodos pois sua ocupação se dá por
regime de plantão de 12 horas ou 24.
Destaca-se ainda a carga excessiva de trabalho por se atender o estado
brasileiro de maior concentração demográfica com um número limitado de peritos
médicos e criminais: desde 1986 mantinham-se 573 médicos legistas e 1.206 peritos
criminais (Lei Complementar no 1.151, de 25 de outubro de 2011); somente em
2013, através da Lei Complementar nº1.206 (de 3 de julho de 2013), teve-se um
acréscimo nestes números, criando-se 1.853 novos cargos na Superintendência da
Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, dentre estes, 200 novas vagas
para médicos legistas e 529 novas vagas para peritos criminais (SÃO PAULO, 2011;
2013).
Apesar do acréscimo de vagas e realização de concurso público para
preenchimento destas, até o momento , não foram convocados os novos
profissionais aprovados, mantendo-se as condições de trabalho no Estado,
calamitosas.
Com o a diversidade de naturezas dos trabalhos requisitados a médicos
legistas e peritos criminais por autoridade policial, somada a demanda e carga
emocional pertinente ao trabalho forense, não pensar ambientes de trabalho
adequados às atividades e a ao mesmo tempo confortáveis a estes profissionais, é
impedir seu acolhimento no ambiente de exercício, não valorizá-los e assim
desprezar a investigação criminal.
Não há uma identidade do ambiente das atividades periciais, sendo comum o
trabalho pericial desenvolvido em instalações herdadas da Polícia Civil, ou o
trabalho desenvolvido em construções adaptadas concedidas por prefeituras ou
mesmo locadas, seja pelo Estado, seja por terceiros.
A American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD), o National
Institute of Standards and Technology (NIST) e o National Institute of Justice (NIJ)
nos Estados Unidos, divulgaram em 1998 um guia prático sobre projetos de
laboratórios forenses, a fim de orientar unidades periciais em todo o mundo sobre
planejamento, designer, características construtivas e remoção destes espaços.
De acordo com essa publicação, projetos e construções de unidades forenses
são caracteristicamente complicados por envolverem requisitos especiais de seus
ambientes como segurança, risco ambiental, eficiência operacional, adaptações,
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segurança de vestígios, preservação da prova evitando-se a contaminação entre
amostras, ainda, limites orçamentários.
Considera que dois laboratórios não são os mesmos, ou seja, há
características intrínsecas a cada espaço forense, de acordo com a especialidade do
exame ali realizado. Laboratório de Toxicologia, de Exames Balísticos, de Análise de
Entorpecentes, por exemplo, possuem necessidades exclusivas. O tipo de risco
ambiental envolvido assim com o nível de controle variam de um espaço para outro.
O guia chama a atenção para a imprescindibilidade do envolvimento de
peritos, principais usuários, como desenvolvimento de espaços que abrigam o
trabalho forense, no sentido de especificar as necessidades e exigências a serem
atendidas na confecção do projeto arquitetônico.
A flexibilidade é um elemento fundamental a ser considerando quando do
dimensionamento desses espaços. Apresentado no texto como elemento chave,
pois sua definição no projeto por ser essencial na adaptação dessas áreas para
emprego e recepção de novas tecnologias durante a vida útil do prédio, estimada em
no mínimo 20 (vinte) anos.
De fato, aberturas largas, corredores amplos e sistema elétrico que suportem
mais pontos de energia e maior demanda sem comprometer a segurança das
instalações são conceitos

que agregam valor a espaços forenses, permitindo

adaptações futuras, impedindo o uso de tecnologias ou processos obsoletos.
O processo de desenvolvimento de espaços que abriguem as atividades
periciais e médico legais exige um planejamento cuidadoso em associação com uma
excelente comunicação entre os envolvidos – usuários e projetistas, principalmente
se essas atividades dividem o mesmo prédio, classificando-se a construção, então,
como complexa.
O desenvolvimento de áreas profissionais, tipicamente, apresenta as fases de
projeto, dividida em planejamento, desenho arquitetônico e construção.
Para espaços forenses, a fase de planejamento caracteriza-se pelo
levantamento de necessidades (Programa de Necessidades) de cada área do
prédio, que balizarão o projeto arquitetônico. A fase de desenho compreende a
representação gráfica peculiar a cada laboratório, considerando-se os equipamentos
e instrumentos a serem instalados, o dimensionamento e disposição de áreas.
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A segurança da cadeia de custódia 3 e adjacência de salas que favoreçam um
fluxo de trabalho eficiente, devem ser detalhadamente pensados nesta fase,
considerando-se ainda a flexibilidade da construção ao longo da exploração do
imóvel, garantindo adequação em conformidade com o emprego de novos
processos de análise e emprego de novas tecnologias forenses.
A fase de construção oferece a última oportunidade, antes da ocupação, de
se repensar o espaço projetado. A reavaliação dos espaços e elementos
empregados permitem uma reflexão sobre a condição ideal de trabalho para
usuários, possibilitando uma retroalimentação ao projeto inicial, incrementando-o,
contornando, assim, possíveis falhas conceituais.
Apesar de o guia não apresentar a fase de análise pós-ocupacional, acreditase ser de extrema importância para se validar em definitivo o projeto construtivo,
trazendo novos conceitos à pesquisa arquitetônica e ainda complementando o
Programa de Necessidades a encorpar o banco de informações diante de reformas,
adaptações e construções de novos espaços forenses, garantindo confiabilidade a
estes tipos construtivos.

3

Chasin (2001) define a cadeia de custódia como “um conjunto de procedimentos
documentados que possibilitam o rastreamento de todas as operações realizadas em cada
amostra desde as evidências defensáveis até a preservação da amostra.”
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Apresenta-se abaixo a definição de perícia criminal e abordagem do trabalho
pericial através do Código Penal e Código Processual Penal; a estrutura da
Superintendência da Policia Científica de São Paulo assim como seu histórico;
segue-se um estudo sobre as instalações da Polícia Técnico-Científica; informações
sobre desempenho e qualidade construtiva definidas pela ISO 6241:1984; e
finalizando, explanação sobre Pesquisa Arquitetônica através de Programas de
Necessidades ou Pré-Design Research (PDR) como ferramenta aplicada ao estudo
arquitetônico em fase prévia de concepção projetual com considerações sobre uso
destes mecanismos de avaliação de projetos não construídos quando na
remodelagem arquitetônica.

5.1 A Perícia Criminal
À palavra perícia associa-se destreza e habilidade, sendo o perito pessoa que
possui a particularidade de quem demonstra habilidade, destreza e maestria, então.
A perícia criminal é uma atividade técnico-científica prevista no Código de
Processo Penal, indispensável para elucidação de crimes quando houver vestígios,
conforme apresentado no Art. 158:
“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.
(REIS; GONÇALVES, 2013, p. 267).
Historicamente, considera-se que a perícia teve início legal no Brasil em 1832,
quando o perito criminal é citado no corpo da Carta Maior à época.
A legislação sofreu alterações, desde então, trazendo a maior participação do
perito e sua importância no exame de corpo de delito.
Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão
realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
(LEI 11.689 de 2008 - alteração em vigor após 10/08/2008) (REIS;
GONÇALVES, 2013, p. 269).

Esclarece-se que, de acordo com a Lei nº 12.030 de 2009, que traz as
normas gerais para as perícias oficiais de natureza criminal, são peritos oficiais, os
peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontolegistas com formação
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superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de
cada órgão e por área de atuação profissional.
O corpo de delito é o exame técnico na pessoa ou coisa e constitui-se na
materialidade do crime, sendo exame fundamental nos crimes materiais, ou seja,
aqueles que deixam vestígios, por definição.
Assim, o exame de corpo de delito, de forma direta ou indireta, é feito pelo
perito, mediante requisição de autoridade competente, quando a infração deixar
vestígios, obrigatoriamente, não podendo ser substituído por confissão, contudo,
pode ser suprido pela prova testemunhal quando do desaparecimento dos vestígios.
Partindo-se da máxima de que toda infração deixa vestígios, latentes ou não,
é comum a realização da perícia durante o inquérito policial, em decorrência da
necessidade da apresentação de provas e da urgência em se revelar os vestígios,
com risco iminente de desaparecimento ou alteração, ou da impossibilidade de
conservação do objeto da perícia.
A prova testemunhal é frágil por ser questionável. Cobra (1976, p. 165) afirma
que por melhores que sejam a prova testemunhal e a confissão, estes só permitirão
a convicção porque faltará elemento material corroborador.
Assim, à prova testemunhal não se deve atribuir valor probatório absoluto,
diferentemente da prova material, que esta sim, permite concluir sobre os
acontecimentos.
Rocha (2003, p. 168) afirma que a complexidade da investigação confronta-se
com a necessidade de uma apuração dinâmica, rápida e firmada em conhecimentos
interdisciplinares, pois, em matéria investigatória, persiste a máxima de Locard 4,
para quem o tempo que passa é verdade que foge.
O perito serve-se como instância neutra, imparcial, baseando-se em aspectos
puramente científicos, não se identificando com nenhuma das partes, designado a
apurar,

registrar,

averiguar,

constatar,

identificar

causas,

demonstrando,

quantificando e qualificando indiretamente a culpa do infrator, através de laudo
técnico pericial, a fim de dar respaldo técnico ao inquérito policial e embasamento ao
processo penal.

4

Locard: Professor Edmond Locard, famoso pesquisador e teórico pioneiro nas ciências
forenses do séc XIX.
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Preconizando o julgamento, o judiciário cerca-se do maior número de
informações possíveis, sendo de grande valor a prova técnica, de tendência
irrefutável.
Assim, o perito é instrumento do juiz por aportar premissas, através de seu
trabalho técnico, apresentado em laudo, a esclarecer o fato em debate, atendendo
ao interesse das partes na busca científica pela verdade. Os trabalhos periciais
respaldam-se na ciência, servindo-se o perito de embasamento puramente técnico.
A perícia é um meio de prova que se dá por evidência física, desprovida de achismo,
empirismo e suposições distantes da materialidade do fato.
A perícia criminal é então atriz presente ao longo de todas as fases da
persecução criminal, seja na fase pré-processual, seja na fase processual,
propriamente dita, com o objetivo de esclarecer fatos relativos a supostos ilícitos
criminais.
Na fase pré-processual, a perícia criminal analisa e dá luz à investigação,
verificando se há elementos suficientes para a instauração do processo criminal; já
na fase processual, a perícia busca a verdade do ilícito, permitindo a qualificação
criminal, almejando a identificação e responsabilização das partes, a promover
embasamento satisfatório, claro, à aplicação dos termos da Lei.
Nas palavras de Rocha (2003, p. 23): “A investigação desenvolve-se sob um
raciocínio que parte do desconhecido, retrocedendo no tempo até a obtenção de
elementos que projetem as suas pesquisas para o momento do crime”.
Na tentativa de se responder aos quesitos de praxe da investigação criminal
(o que?; quem?; como?;quando?;por quê?;onde?), os peritos lançam mão da ciência
em todas as suas frentes, para respaldar seus trabalhos, a apontar com precisão a
autoria e a materialidade do crime em apuração.
Mendonça Junior (2015, p. 2) afirma que a investigação criminal está fulcrada
na busca do conhecimento (a prova de um crime, de sua autoria e de suas
circunstâncias), por meio de um processo científico que parte de um problema,
passa pela formulação de hipóteses e chega a uma conclusão, “[...] obedecendo a
metodologia própria contida no Código de Processo Penal e outras normas”.
A simples observação e relato não é pesquisa ideal, pois é passível de falha
humana, com o referencial variável de acordo com o observador. A fim de que seja
infalível, a perícia criminal deve envolver especialidades técnicas a fundamentar o
laudo pericial, o que exige uma estrutura organizacional policial complexa.
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Assim, a investigação torna-se sofisticada, empreendendo cada vez mais
recursos para a apuração do delito, exigindo o emprego de metodologia e técnica
para a constituição da prova.

5.2 Superintendência da Polícia Técnico-Científica
A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) foi criada em 1994
por Lei Complementar (Lei no 756 de 27 de julho de 1994) e regulamentada através
Decreto nº 42.847 de 1998 (SÃO PAULO, 1994; 1998). É um órgão auxiliar da
polícia judiciária, vinculado à Secretaria da Segurança Púbica, responsável pelas
perícias criminalísticas e médico-legais em todo o Estado de São Paulo. Seus
principais órgãos são o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal
(IML).
De acordo com o histórico do Instituto de Criminalística de São Paulo - “Perito
Criminal Dr. Octávio Eduardo de Brito Alvarenga”, na metade do século passado, a
aplicação dos métodos científicos no esclarecimento dos crimes abriu um novo
horizonte para a polícia, com a criação dos Gabinetes de Identificação e dos
Laboratórios de Criminalística. Ambos se transformaram em modernos institutos de
pesquisa e, com eles, a ciência tornou-se uma aliada contra o crime.
(OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016).
A princípio, o Instituto de Criminalística (IC), também conhecido como Polícia
Técnica, foi criado em 30 de dezembro de 1924, pela lei nº 2.034, reorganização da
Polícia do Estado de São Paulo, sob a denominação de Delegacia de Technica
Policial (SÃO PAULO, 1924). Dois anos depois, passou a ser chamada de
Laboratório de Polícia Técnica, mas foi transformado em Instituto de Polícia Técnica
somente em 1951, através da Lei nº 1.095 (SÃO PAULO, 1951), passando a ter
seções especializadas, sendo 8 (oito) secções técnicas, 3 (três) secções técnicoauxiliares e 3 (três) secções administrativas, dando corpo à organização técnicopericial.
Em 1975 foi subordinado ao Departamento Estadual de Polícia Científica e
denominado de Divisão de Criminalística, pelo Decreto nº 5821; no mesmo ano,
através do Decreto nº 6.919, passou a ser reconhecido como Instituto de
Criminalística (IC). Pela Lei nº 6.290 o Instituto de Criminalística passou a ser
chamado de "Instituto de Criminalística Dr. Octávio Eduardo de Brito Alvarenga" -
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uma homenagem ao diretor e perito do órgão em 1929 (SÃO PAULO, 1975a; 1975b;
1988).
O IC, então, apresentava sua estrutura dividida em:
I.
Diretoria;
II.
Serviços de Perícias Especializadas, subdivididas em Seções
Técnicas de Identificação Criminal, de Arquivo Monodatilar, de
Perícias Contábeis, de Documentoscopia, de Engenharia, de
Perícias em Crimes contra o Patrimônio, de Perícia em Crimes
contra a Pessoa, de Pericias Especiais, e de Acidentes do Trânsito;
III.
Serviço Técnico de Exames, Análises e Pesquisas, subdividido
em Seções Técnicas de Química, Bioquímica, Física e Balística.
IV.
Seção Técnica de Fotografia e Desenho;
V.
Serviço de Administração,
VI.
Dez Seções de Criminalística;
VII.
Quarenta Setores de Criminalísticas. (SÃO PAULO, 1988).

O Instituto Médico Legal (IML), de acordo Coelho e Jarjura Junior (2008, p.
11), é o órgão técnico mais antigo da Polícia de São Paulo, pois foi criado ainda na
monarquia, pela Lei nº 18, de 7 de abril de 1886, no governo do conselheiro João
Alfredo Corrêa de Oliveira, presidente da Província de São Paulo.
Os Decretos nº 1.414, de 1906, e o nº 1.892, de 1910, propiciaram a
ampliação da ação dos médicos legistas, estipulando com maior detalhe suas
atribuições. Foi neste período que o órgão passou a se chamar "Gabinete Médico
Legal" (SÃO PAULO, 1906; 1910).
Coelho e Jarjura Junior (2008, p. 12), apresentam que em 1933, o interventor
federal Armando de Salles Oliveira reorganizou o órgão que passou a denominar-se
"Conselho Médico Legal". Em 20 de março de 1959, foi novamente reorganizado,
como "Instituto Médico Legal".
Em 1975, através do Decreto no 6.919, o Instituto Médico Legal (IML),
apresentava sua estrutura dividida em:
I.
Diretoria;
II.
Serviço Técnico de Clínica Médico Legal, subdividido em
Seções de Clínica-Sede, de Técnica de Radiologia, de Técnica de
Sexologia Forense, Técnica de Exames Externos;
III.
Serviço Técnico de Toxicologia Forense, subdividido em
Seções Técnicas de Perícias e Pesquisas de Venenos, de Pesquisas
de Drogas Psico-Ativas, de Pesquisas de Dosagem de Álcool;
IV.
Serviço Técnico de Tanatologia Forense, subdividido em Seção
Técnica de Necropsia e Seção Técnica de Exames, Análises e
Pesquisas de Laboratório;
V.
Serviço de Administração;
VI.
Dez Seções de Perícias Médico Legais;
VII.
Quarenta Setores de Perícias Médico Legais. (SÃO PAULO,
1975b).
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Porém, somente em 1986, pela Lei complementar nº 494, o cargo de médicolegista passou a ser considerado como de carreira policial, fazendo parte do quadro
da Polícia Civil, assim como o perito criminal (SÃO PAULO, 1986).
A mais conhecida das funções do IML é a necropsia, vulgarmente chamada
de autópsia, que é o exame do indivíduo após sua morte. Porém, este tipo de exame
constitui a menor parte do movimento do Instituto. A maior parte do atendimento é
dada a indivíduos vivos, pessoas que foram vítimas de acidentes de trânsito,
agressões, acidentes de trabalho, exames cautelares5, entre outros.
Com o Decreto nº 42.847, de 09 de fevereiro de 1998, definiu-se que a
Superintendência da Polícia Técnico-Científica tem por finalidade coordenar e
supervisionar os trabalhos de pesquisas nos campos da criminalística e da medicina
legal; proceder a estudos técnicos no âmbito de suas atividades específicas; prestar
orientação técnica às unidades subordinadas; manter intercâmbio com entidades
ligadas às áreas científicas correspondentes; exercer as atividades inerentes aos
sistemas de administração geral, e zelar pela regularidade das atividades exercidas
nas unidades subordinadas (SÃO PAULO, 1998).
A SPTC, desde então, tem sua estrutura básica dividida em Gabinete da
Superintendência, Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico-Legal (IML),
apresentando subdivisões.
O Gabinete da Superintendência subdivide-se em Divisão de Administração,
em Núcleo de Recursos Humanos e na Biblioteca, contando ainda com Assistência
Técnica e Célula de Apoio Administrativo, sendo que essas últimas não se
caracterizam como unidades administrativas.
A partir de 1998, então, o IC passou a ser composto por duas frentes, além do
Núcleo de Apoio Logístico e do Núcleo de Apoio Administrativo, sendo estas:

Centro de Pericias, formado pelos Núcleos de Acidentes de
Trânsito, de Crimes Contábeis, de Crimes Contra o Patrimônio, de
Crimes Contra a Pessoa, de Documentoscopia, de Engenharia, de
Perícias Especiais, de Identificação Criminal, de Perícias de
Informática, de Perícias Criminalísticas da Capital e da Grande São
Paulo (com dezessete Equipes de Perícias Criminalísticas) e ainda
11 (onze) Núcleos de Perícias Criminalísticas do Interior (estes com
quarenta Equipes de Perícias Criminalísticas).

Centro de Exames, Análises e Pesquisas, formado pelos
Núcleos de Analise Instrumental, de Balística, de Biologia e
5

Exames cautelares: exame médico em indivíduo que está sob a custódia da Polícia, para
salvaguardar esta de acusações de espancamentos ou tortura

23

Bioquímica, de Física, de Química e de Toxicologia. (São Paulo,
1998).

Cabe ao Instituto de Criminalística (IC), por meio das unidades subordinadas,
de acordo com o Artigo 15 deste Decreto:
I.
Desenvolver pesquisas no campo da criminalística, visando ao
aperfeiçoamento de técnicas e a criação de novos métodos de
trabalho, embasados no desenvolvimento tecnológico e científico;
II.
Promover o estudo e a divulgação de trabalhos técnicocientíficos relativos ao exame pericial;
III.
Proceder a perícias em:

Locais de acidentes de trânsito, aéreos, ferroviários, marítimos
e do trabalho;

Sistemas de segurança de tráfego;

Sistemas, peças ou componentes de veículos motorizados;

Livros ou documentos contábeis;

Ocorrências de uso indevido de marcas, patentes e similares;

Documentos manuscritos, mecanografados ou impressos e em
assinaturas e moedas;

Instrumentos e apetrechos utilizados na falsificação em geral;

Objetos, marcas ou apetrechos relacionados a crimes contra o
patrimônio;

Locais de crimes contra a pessoa, o patrimônio, a saúde
pública, os serviços públicos, a economia popular e a dignidade
humana;

Locais
de
incêndio,
explosões,
desabamentos,
desmoronamentos, poluição ambiental e do meio ambiente;

Aparelhos mecânicos, elétricos e eletrônicos;

Materiais gravados com som e imagem;

Locais e aparelhos computadorizados, programas de software
e hardware, relacionados a prática de delitos na área de informática
e telemática;
IV.
Proceder a exames:

Nos materiais encontrados em locais de crimes;

Em armas de fogo e peças de munição;

Em materiais biológicos encontrados em locais de ocorrências
e instrumentos de crimes, inclusive para identificação antropológica;

De dosagem alcoólica e de identificação e comprovação de
tóxicos;

E pesquisas criminalísticas nas áreas de física, química,
bioquímica e toxicologia;
V.
Efetuar:

Testes e ensaios em materiais para especificação de grau de
segurança;

Estudos de novos materiais combustíveis, não combustíveis e
isolantes;

Trabalhos
de
desenho
técnico,
relacionados
a
complementação de laudos periciais;

Trabalhos fotográficos de revelação e ampliação de
impressões papilares, pegas, instrumentos ou armas;

Levantamentos planimétricos e altimétricos e elaborar
desenhos técnicos para a ilustração de laudos periciais;

24


A reconstituição de crimes e elaborar desenhos ilustrados;
VI.
Emitir laudos técnicos periciais pertinentes a sua área de
atuação, observada a legislação em vigor. (SÃO PAULO, 1998).

Pelo mesmo Decreto, o IML passou a ser composto pela seguinte estrutura:

Centro de Perícias, formado pelos Núcleos de Clínica Médica,
de Tanatologia Forense, de Radiologia, de Odontologia Legal, de
Perícias Médico-Legais da Capital e da Grande São Paulo (com 17
Equipes de Perícias Médico- Legais) e 11 (onze) Núcleos de Perícias
Médico-Legais do Interior (com 40 Equipes de Perícias MédicoLegais.

Centro de Exames, Análises e Pesquisas, formado pelos
Núcleos de Anatomia Patológica, de Toxicologia Forense e de
Antropologia. Além do Núcleo de Apoio Logístico e do Núcleo de
Apoio Administrativo. (SÃO PAULO, 1998).

Cabe ao Instituto Médico Legal (IML), por meio das unidades subordinadas, de
acordo com o Artigo 16 deste Decreto e ilustrado na Figura 2:
I.
desenvolver pesquisas no campo da Medicina Legal, visando
ao aperfeiçoamento de técnicas e criação de novos métodos de
trabalho, embasados no desenvolvimento tecnológico e científico;
II.
promover o estudo e a divulgação de trabalhos técnicocientíficos relativos a áreas de medicina legal;
III.
proceder, em vivos, a exames de:

Lesão corporal;

Sexologia;

Sanidade física;

Verificação de idade;

Constatação de embriaguez;
IV.
Realizar exames radiológicos para elucidação de diagnósticos
dos legistas;
V.
Proceder a exames e pesquisas em produtos tóxicos, em
líquidos orgânicos, vísceras, alimentos e outras substâncias;
VI.
Proceder, em corpos de falecidos, a exames necroscópicos, a
exumações, a exames da área de antropologia e similares;
VII.
Efetuar perícias em material biológico de vítimas;
VIII.
Elaborar trabalhos fotográficos de pessoas, peças e
instrumentos relacionados com as perícias;
IX.
Realizar perícias e pesquisas no campo da odontologia legal;
X.
Realizar avaliações psicológicas das vítimas para conclusão
de pericias;
XI.
Prestar assistência social aos familiares e vítimas;
XII.
Emitir laudos técnicos periciais pertinentes a sua área de
atuação, observada a legislação em vigor. (SÃO PAULO, 1998).
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Figura 2 – Organograma da Superintendência da Polícia Técnico- Científica.

Fonte: Decreto nº 42.847 em São Paulo (1998).
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A Polícia Científica é dirigida por um Superintendente, cargo exclusivo de
peritos, seja Perito Criminal, ou Médico-Legista que revezam alternadamente a
administração do órgão, e atua em todo o território do Estado de São Paulo na
produção da prova técnica, por meio da análise de vestígios decorrentes de ações
criminosas, conforme determina a lei.
Tem por missão atender às expectativas das sociedade fornecendo laudos
periciais isentos, com qualidade e confiabilidade técnico-científica, resultantes de
eficiente levantamento e processamento de materiais coletados de locais de crime e
pessoas.
Por

visão,

declara-se

como

instituição

autônoma

responsável

pelo

desenvolvimento e prática das ciências forenses no Estado de São Paulo, com foco
no máximo empenho para a produção eficiente de provas periciais, respaldada na
ciência e obtidas com aplicação de alta tecnologia, comparáveis àqueles
referenciadas internacionalmente.
Os valores institucionais da Polícia Técnico-Científica de São Paulo referemse à melhoria da qualidade na prestação de serviços públicos; a inovação,
criatividade e eficiência no desempenho de suas atividades; o respeito ao cidadão
através do atendimento ético, humanizado e democrático; o maior desempenho de
seu papel proativo nas práticas de prevenção ao crime, através de contribuição da
formação de Banco de Dados; firmando o compromisso de ser um dos sustentáculos
do Estado Democrático de Direito.

5.3 Organização da SPTC em todo o Estado de São Paulo
O Decreto nº 48.009, de 11 de agosto de 2003, detalha as atribuições das
unidades que especifica do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico- Legal,
ambos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da Secretaria da
Segurança Pública, assim como detalha as competências de seus dirigentes (SÃO
PAULO, 2003).
O Instituto de Criminalística (IC) divide-se em Centro de Perícias (CP) e
Centro de Exames, Análises de Pesquisa (CEAP); assim como o Instituto Médico
Legal (IML).
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Os Centros de Perícia do IC e do IML subdividem-se em núcleos e estes em
equipes com funções definidas por decreto assim como a área de atuação.
O Centro de Perícias, tanto do IC quanto do IML, tem como atribuição, dentro
da área de atuação de cada um, o desenvolvimento de pesquisas, visando ao
aperfeiçoamento de técnicas e à criação de novos métodos de trabalho; estabelecer
normas de ações e procedimentos a serem adotadas pelas unidades subordinadas,
que seriam os Núcleos; prestar orientação técnica e supervisionar a execução das
ações e dos procedimentos estabelecidos; promover o estudo e a divulgação de
trabalhos relativos às suas atividades; promover palestras e cursos de atualização
para o aprimoramento técnico dos exames em suas respectivas áreas de atuação;
promover a avaliação técnica dos ambientes de trabalho, visando à sua otimização.
Já o Centro de Exames, Análises e Pesquisa (CEAP) dos Institutos de
Criminalísticas e Institutos Médico-Legais, tem competência equivalente ao CP,
tendo como unidades subordinadas as equipes de laboratórios especializados.
Subordinado ao Centro de Pericias do IC, o Núcleo de Pericias da Capital e
Grande São Paulo, que atua em toda a macrorregião paulistana cornubada,
contemplando as cidades no entorno da capital, ligado ao Centro de Perícias do
Instituto de Criminalística, tem, em sua área de atuação, as atribuições de
supervisionar o atendimento realizado pelas Equipes de Perícias Criminalísticas
subordinadas; fiscalizar os plantões e serviços das unidades subordinadas;
estabelecer normas de atendimento e zelar pelo seu cumprimento; prestar
orientação técnica, avocando, se for o caso, as perícias de maior complexidade ou
repercussão.
Seus órgãos subordinados são chamados de Equipes. Por meio das Equipes
de Perícias Criminalísticas sediadas na Capital, no âmbito de suas respectivas áreas
de atuação, prestam orientação técnica em locais, veículos, peças e sistemas de
segurança relacionados com acidentes de trânsito e a realização de pericias visando
à elaboração de laudos periciais de locais e peças relacionados a delitos praticados
contra o patrimônio público.
Os Núcleos de Perícias Criminalísticas do Interior têm, em suas respectivas
áreas de atuação, a supervisão do atendimento realizado pelas Equipes de Perícias
Criminalísticas subordinadas; a fiscalização dos plantões e serviços destas; o
estabelecimento de normas de atendimento a zelar pelo seu cumprimento;
prestação e orientação técnica, avocando, se for o caso, as perícias de maior
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complexidade ou repercussão; realização das perícias envolvendo acidentes de
trânsito, crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, crimes contábeis, as
perícias em documentoscopia, em engenharia, informática, pericias especiais e
identificação criminal, exames balísticos, identificação de fluidos biológicos, em
suportes ou “in natura”; realizar exames de produtos residuais de disparo de arma
de fogo e análise de entorpecentes. Assim, o Núcleo abriga equipes especializadas
de perícia, possuindo maiores atribuições, em relação ao tipo de exame pericial, do
que as equipes.
As equipes do interior, contemplam parte das atribuições do CEAP, realizando
exames laboratoriais mais simples como constatação provisória de entorpecentes,
recentecidade de disparo de armas de fogo, exame metalográfico de revelação e
identificação imediata de sangue humano.
O Centro de Perícias do IML subdivide-se em: Núcleo de Clínica Médica, que
tem por atribuição prestar orientação técnica, normatizar, fiscalizar e promover a
realização de perícias nas diversas especialidades médicas; Núcleo de Tanatologia
Forense, que tem por atribuição prestar orientação técnica, fiscalizar e normatizar a
execução de perícias em cadáveres; Núcleo de Radiologia, e Núcleo de Odontologia
Legal.
O Núcleo de Perícias Médico-Legais da Capital e da Grande São Paulo e os
Núcleos de Perícias Médico-Legais do Interior, vinculados ao Centro de Perícias do
IML, têm por atribuições: prestar orientação técnica e fiscalizar a realização dos
exames a cargo das Equipes de Perícias Médico-Legais subordinadas que
executam exumações e exames necroscópicos, de embriaguez, de corpo de delito e
sexológicos.
As equipes do interior, do IC e do IML, são sempre vinculadas a um núcleo,
atuando em determina área geográfica, mesmo que seja instalada em uma cidade, a
equipe atende também as cidades próximas, assim, a Superintendência da Polícia
Técnico-Científica proporciona cobertura total no atendimento à população paulista.
O IC e o IML, por suas atividades, desenvolvem exames complementares,
sendo favorável a disposição de suas unidades em uma mesma cidade,
preferencialmente em um mesmo terreno, inclusive por questões administrativas de
centralização. A maioria dos Institutos de Criminalísticas e dos Institutos MédicoLegais situam-se na mesma cidade.
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A criação de uma nova equipe e seu sitio, assim como a região delimitada de
sua atuação e a vinculação a um dos Núcleos, dá-se por decreto estadual, assim
devendo atuar de forma legal e oficial.
O prédio ocupado por uma equipe, tanto do IC quanto do IML, pode ser do
próprio estado, alugado ou sob regime de comodato com a prefeitura da cidade de
abrigo, para desenvolvimento de suas funções e atendimento à população.

5.4 Desempenho e Qualidade Construtiva
A International Organization for Standardization (ISO) 6241 - Avaliação de
Desempenho em Edifícios, (ISO 6241: 1984 Performance Standards in Building –
Principles for their preparation and factors to be considered), desenvolvida pelo
Comitê Técnico ISO/TC 59, Construção de Edifícios e apresentada no 1º Encontro
Nacional sobre Qualidade na Construção, em Lisboa (Portugal), foi aprovada em
1984, sendo um instrumento produzido para se mensurar o desempenho das
edificações.
Em resumo, esta norma trata da performance construtiva de edifícios em
termos de função e expectativas de uso, apresentando um padrão internacional de
qualidade construtiva.
A normatização de desempenho de edificações a atender às expectativas de
seus usuários é uma maneira de se pensar tanto o projeto arquitetônico quanto o
projeto de engenharia, em acordo com seu comportamento durante sua vida útil,
estabelecendo-se

níveis

mínimos

de

desempenho

em

segurança,

uso

e

sustentabilidade.
Conforme relato de Souza et al. (1995, p. 42), tem-se:

O conceito de desempenho aplicado à construção é entendido como satisfação total
do cliente externo e adequação ao uso. Quando se focaliza o cliente como prioridade de
atuação da empresa, a palavra desempenho significa comportamento em uso,
caracterizando um produto que deve apresentar certas prioridades que o capacite a cumprir
a função, quando sujeito a certas ações.

Assim, para se estabelecer critérios de desempenho, deve-se definir os
usuários da edificação, caracterizá-los em acordo com sua relação com o ambiente,
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especificando-se a ocupação (se residencial, se profissional) e atividade
desenvolvida.
Definem-se

os

requisitos

de

desempenho

de

uma

edificação,

preliminarmente, conhecendo-se os seus ocupantes, sejam eles permanentes ou
não, pois são os usuários que apresentam os requisitos a serem atendidos pela
edificação.
As necessidades do usuário dependem da finalidade para o qual o edifício é
projetado e construído, ou seja, do uso a que se destina. Para cada tipo de edificação –
escolas, hospitais, habitações, por exemplo, haverá um conjunto de necessidades comuns a
serem satisfeitas. (CINTRA, 2001, p. 18).

De acordo com a Norma ISO 6241 (INTERNATIONAL STANDARD
ORGANIZATION, 1984, tradução nossa) tem-se 14 categorias especificadas como
condições essenciais para atender satisfatoriamente aos usuários de um edifício,
sendo um consenso internacional. Tais categorias são apresentadas e detalhadas a
seguir:
1)

Estabilidade estrutural e resistência a cargas estáticas, dinâmicas

e cíclicas: os componentes e sistemas da edificação devem possuir resistência
mecânica a cargas mecânicas estáticas, dinâmicas e cíclicas, individualmente e
combinadas; resistência a impactos e ações acidentais; efeitos cíclicos (fadiga); para
garantir que esses elementos não atinjam o estado limite último, que corresponde à
ruína do elemento ou parte dele,
2)

Segurança ao fogo: os componentes e subsistemas da edificação

devem apresentar limitações na influência ao risco de início e propagação do fogo. A
edificação deve possuir elementos de segurança para casos de incêndios, tais como
sistemas de alarme e extinção de focos de fogo, bem como possibilitar evacuações
em tempos eficientes e redução de efeitos fisiológicos causados pela fumaça e
calor,
3)

Resistência à utilização ou segurança ao uso: a edificação deve

apresentar segurança no uso e operação dos equipamentos, bem como segurança
contra

intrusões

(pessoas

e

animais)

nas

áreas

comuns e

de

movimentação/circulação;
4)

Estanqueidade:cuidados com a estanqueidade dos ambientes, subsist

emas e componentes da edificação em relação a elementos líquidos, sólidos e
gasosos, tais como água de chuva, solo, potável, fumaça e poeira;
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5)

Conforto Higrotérmico: limitações das propriedades térmicas do

edifício, seus componentes e subsistemas, possibilitando o controle da temperatura
e da umidade relativa do ar e das superfícies; controle da velocidade do ar, da
radiação térmica e de condensações;
6)

Qualidade e pureza do ar: os ambientes devem possuir ventilação

adequada e controle de odores, além de cuidados com a pureza do ar;
7)

Conforto acústico: cuidados relativos ao isolamento acústico e níveis

de ruídos dos ambientes; isolamento de componentes e subsistemas geradores de
ruídos; tempo de reverberação de ruídos; controle de ruídos provenientes do exterior
da edificação e de ambientes adjacentes;
8)
possibilidade

Conforto Visual: refere-se à iluminação natural e artificial, insolação,
de escurecimento, aspecto dos espaços e das superfícies,

acabamentos e contato visual interna e externamente, vista para o exterior;
9)

Conforto Tátil: as superfícies devem ser cuidadas para apresentar

propriedades adequadas quanto à rugosidade, umidade, temperatura, eliminação ou
redução de cargas de eletricidade estática;
10)

Conforto

Antropodinâmico:

referem-se

a

cuidados

quanto

a

ergonomia, limitações de vibrações e acelerações, esforços de manobra e
movimentações de todo o tipo, além do conforto para transeuntes em áreas
de vento;
11)

Higiene: cuidados com a higiene pessoal e dos ambientes,

abastecimento de água e facilidade na remoção de resíduos, limitações na emissão
dos contaminantes;
12)

Conforto Antropométrico: tamanho, quantidade, geometria e relação

entre espaços e equipamentos, previsão de serviços e de condições específicas de
utilização (deficientes, por exemplo), flexibilidade;
13)

Durabilidade: conservação das características da edificação ao longo

de sua vida útil; limitações relativas ao desgaste e deterioração de materiais,
equipamentos e subsistemas;
14)

Economia: preocupações com os custos iniciais, de operação, de

manutenção e reposição durante o uso, custos de demolição quando da
necessidade desta.
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Todos os itens devem ser atendidos para qualificar positivamente a edificação
quanto à segurança ao uso e garantir que apresente um bom desempenho
construtivo. No entanto, conforme a atividade desenvolvida, estes 14 requisitos
apresentam certa ordem de prioridade.
A combinação dos requisitos dos usuários com a contextualização do uso da
edificação leva à elaboração de uma ampla lista de requisitos de desempenho,
priorizados. “Em uma ampla lista de requisitos de desempenho, é óbvio esperar que
alguns sejam mais importantes para a satisfação dos usuários do que outros”
(BONIN, 1986, p. 8).
A Norma ABNT-NBR 15.575:2012 "Edifícios habitacionais de até 5
pavimentos - Desempenho", publicada posteriormente, passou a ser amplamente
aplicada na construção de moradias, sendo baseada na ISO 6241, porém
apresentando de forma mais detalhada os requisitos listados acima (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012).
A Norma ABNT-NBR 15.575:2012 "Edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos - Desempenho" passou a estabelecer responsabilidades para todos os
agentes envolvidos no processo de fabricação e utilização dos edifícios com relação
aos desempenhos mínimos que todos os componentes e subsistemas deverão
apresentar em vida útil. A Norma atinge em um primeiro momento os edifícios de
interesse social de até cinco pavimentos, mas a tendência é a de que tais
responsabilidades se ampliem para as demais situações de construções, como as
edificações coletivas de uso público (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2012).
Verifica-se, então, pela evolução da normalização da qualidade construtiva de
edifícios a atender às expectativas de seus usuários, a necessidade de se avaliar
edificações de qualquer natureza, quanto ao seu desempenho, estabelecendo-se
condições de uso e especificidades do espaço ocupado.

5.5 Pesquisa Arquitetônica
Quando do desenvolvimento de um projeto arquitetônico, é fundamental que
se iniciem os trabalhos com uma pesquisa sobre as necessidades a serem
atendidas, estabelecendo-se assim um Programa de Necessidades, ferramenta pré-
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concepcional. De acordo com o Dicionário Ilustrado de Arquitetura, é a definição do
espaço de acordo com as atividades sociais e funcionais nele desenvolvidas.
Na década de 90, pesquisadores como Wolfgang F. E. Preiser da
Universidade de Cincinnati, em Ohio, e Henry Sanoff, da Universidade Estadual da
Carolina do Norte, ambas nos Estados Unidos da América, trazem a importância da
participação do usuário no desenvolvimento do Programa de Necessidades,
apresentando-se a inovação do projeto “de dentro para fora” em contrapartida ao
modelo tradicional de projeção em que a arquitetura explora os conceitos “de fora
para dentro”, de forma que o processo de criação fixa-se na aplicação do escopo
usual, com pouca flexibilidade.
A nova arquitetura então, tira o projetista do ambiente isolado do escritório e o
traz próximo ao usuário, permitindo-se sua participação no projeto arquitetônico,
assim customizando-se o projeto por meio do estabelecimento de uma pesquisa
prévia ao processo de desenho ou PDR (Pré-Design Research). A arquitetura bem
conceituada, então, é o resultado da interação entre o PDR e o desenho.
O Pré-Design Research (PDR) é o Programa de Necessidades desenvolvido
através de informações trazidas pelo usuário; a grosso modo traduzindo-se a
expressão Facility Programming, apresentada por Preiser, de “programa que facilita
a execução”, que chama à participação usuários de forma fundamental ao
desenvolvimento do modelo arquitetônico. Assim, PDR é um processo interativo que
delineia o projeto arquitetônico através da aproximação com o usuário e
aproximação com o trabalho desenvolvido na unidade predial.
O Programa que conta com a participação de usuários, é bastante desejável
em projeto de prédios multifuncionais, de atividades profissionais especiais,
consideradas edificações complexas, o envolvimento daqueles para estender a
projeção do espaço em compartimentos para a disposição dos espaços por quem
conhece as limitações das atividades profissionais a fundo.
“O Programa deve derivar do conceito ao mesmo tempo em que define o
conceito” (PREISER, 1992, p. 229, tradução nossa).
Paulo Roberto Correa (1989) afirma que ao se superar as limitações naturais
de um Programa de Necessidades meramente quantitativo no que se define a
projeção de espaços através de sua correspondente metragem quadrada, pode-se
avançar na definição de áreas agregando mais subsídios ao desenvolvimento do
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projeto, o que cabe a interpretação das informações que constam em um Programa
de Necessidades com a participação de terceiros.
Henry Sanoff (1990) apresenta técnicas aplicáveis para estabelecimento de
um PDR, pela análise da opinião de usuários, a serem aplicadas de acordo com as
características do projeto e tipos de pessoas envolvidas, utilizadas de forma isolada
ou conjunta, sendo: inspeção (pesquisa), revisão de escopos, encontros em grupo,
conferências, força tarefa e entrevistas, não se extenuando outras possibilidades
que aproxime o desenho do uso.
Wolfgang F. E. Preiser (1992) em seu livro Professional Practice in Facility
Programming cita métodos semelhantes de reunião de dados para composição do
PDR, como entrevistas, inspeção (pesquisa), análise documental, observação
comportamental (“The Walk-throught”), visitas a locais similares, levantamento do
estado da arte, pesquisa literária e técnicas de interatividade com grupos de
usuários através de sessões de trabalho, fórum e discussões interativas.
As técnicas de interatividade com grupos de usuários permite maior
engajamento dos participantes com o desenvolvimento do desenho arquitetônico
colocando-o na posição de projetista.
Groat e Wang (2013a; 2013b), traz o termo “grupos focais” como grupos de
trabalho interativos, estabelecidos de acordo com o objetivo da pesquisa de projeto
e os impactos que sua aplicação proporcionarão. Assim, permite-se uma pesquisa
de base que fundamente confiavelmente as especificações construtivas com foco no
usuário.
Esta pesquisa de base dá-se, de acordo com Preiser (1992, p. 229) através
da figura de um programador, pessoa intermediária entre os usuários e o projetista
(engenheiro ou arquiteto), que irá conduzir o PDR, fundamentalmente traduzindo
necessidades dos usuários, avaliados os recursos e os valores institucionais, em um
conceito construtivo aplicável o que exige interatividade e colaboração entre os
envolvidos.
A participação em desenho envolve diálogo aberto, comunicação e confiança
(SANOFF, 1985). O mesmo afirma que a comunicação faz-se necessária, seja em
nível pessoal como profissional, para que a atividade em grupo gere mais do que o
óbvio ao projetista.
Assim como Preiser, Henry Sanoff também faz menção à figura do
programador ou mediador, encorajando-o a fazer uso de técnicas alternativas no
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trabalho em grupo, para obtenção de dados e maior exploração do conhecimento de
seus componentes.
O diálogo é uma forma de participação apresentada por Henry Sanoff,
estabelecido entre usuários e projetistas por meio do mediador, geralmente formado
através de conversas informais. O modelo de diálogo, segundo Sanoff (1990, p. 44),
conceitua-se na obtenção da informação utilizando-se o conhecimento de pessoas,
durante o desenvolvimento do processo de desenho.
Na sua opinião, este modelo, principalmente, encoraja a democratização do
planejamento arquitetônico; permite que o projetista obtenha sugestões e
informações pertinente ao seu trabalho, ainda, permite que se apresente
particularidades regionais, desde que faça-se “cara-a-cara” (face to face), de forma
que ninguém fica sujeito ao anonimato.
Vale apresentar o ensaio de Henry Sanoff (1985), como exemplo de
desenvolvimento de projeto com a participação do usuário/cidadão no processo de
revitalização de cidades , ilustrando aspectos do processo de participação durante o
desenvolvimento do projeto arquitetônico, na pontuação de problemas, elucidando
objetivos e pontuando estratégias e mudanças necessárias a serem consideradas
no desenvolvimento e planejamento do espaço.
Assim, afirma que quando as pessoas tomam ciência de sua condição como
usuário, elas diferenciam ideias e vislumbram soluções que possibilitem ou
viabilizam mudanças de acordo com suas necessidades.
A participação da comunidade local na identificação dos problemas, a
explicitação de suas necessidades, levaram à condução de soluções, mudanças,
num processo de inovação na projeção de espaços.
A experiência da participação do usuário no desenvolvimento do desenho
evidencia que tal ferramenta permite o envolvimento desses nas promoção de ações
e então na obtenção de soluções.
No entanto, conforme apresenta Sanoff (1985), há métodos que podem ser
aplicados como meios de conscientizar os participantes e fazê-los incrementar, de
forma efetiva, o levantamento do Programa de Necessidades no desenvolvimento do
processo de criação do espaço.
Deve-se optar pelo método que melhor atinja alto nível de interação entre o
projetista e o usuário, envolvimento deste no processo de criação e, então, a
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promoção de informações precisas e fundamentais para o desenvolvimento do
projeto arquitetônico.
Pode-se lançar mão de atividades interativas, whorkshops, encontros em
grupo, sendo o programador um facilitador no processo de criação e definição das
diretrizes de projeto.
Grupos de trabalho dever ser organizados de forma que se permita a
participação igualitária, recomendando-se grupos entre 5 (cinco) e 10 (dez) pessoas,
no máximo. Durante as sessões, ou encontros, o programador deve encorajar
pontos de vistas, expor situações, adotando uma posição neutra, no entanto
direcionando a discussão.
Sanoff traz a denominação nesse ensaio de “Group Decision-Making”
apresentando quatro exemplos de aplicações. O objetivo da formação do grupo é o
encorajamento de soluções criativas, diante dos problemas apontados, contando-se
com a participação democrática dos membros.
O programador/moderador deve expor os principais problemas, dando
abertura ao diálogo e exposição de pontos de vista, experiências pessoais,
organizando-se as ideias de forma conceitual, a se chegar a informações apuradas e
efetivas que darão corpo ao projeto a ser desenvolvido.
Diante do exemplo acima, é providencial apresentar que Preiser (1992) afirma
sobre a integração entre o Programa e o desenho arquitetônico, declarando que
integrar o usuário ao espaço projetado constitui um dos maiores desafios da
arquitetura. Assim, um PDR efetivo requer conhecimento técnico específico passado
através do facilitador, ou moderador (programador) ao projetista, que deverá dispor
de habilidade interpessoal a ajudar aos usuários consultados a definirem suas
necessidades.
O levantamento de dados através da técnica de consulta a grupos focais na
definição do PDR, permite que à técnica de projetar agregue-se perspectivas
subjetivas, relacionadas a pontos de vista e experiências de usuários, o que torna o
projeto completo, com áreas e disposições adequadas ao uso, condizentes às
funções desempenhadas no espaço.
Ainda, o programador pode valer-se da livre expressão e do diálogo aberto
para melhor acurácia de dados, além de apresentar a vantagem, em relação a
questionários, de estender-se a outros aspectos não vislumbrados pelo projetista.
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Quanto mais complexo o projeto, mais substancial e consistente deverá ser a
pesquisa, explorando-se os grupos focais, o ambiente onde as atividades se
desenvolvem, a expectativa sobre o ambiente ideal, para que se desenvolva a
solução de problemas práticos intrínsecos ao estabelecimento.
O PDR é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento arquitetônico
em prédios comerciais para aproximação do projetista com as condições espaciais
ideais para o acolhimento de usuários quando em atividade laboral, tratando-se de
uma investigação sistemática cujo objetivo é o conhecimento que se aplica ao
espaço projetado.
Diz-se sistemática por enfatizar a aplicação ou prática arquitetônica em
contexto específico, explanando-se as particularidades que o ambiente possui,
qualidades e traços relevantes na aplicação contextual do detalhe construtivo, dando
personalidade ao projeto, customizando-o.
Assim, deve-se consultar o usuário para se obter a informação fundamental
que contribuirá com a pesquisa arquitetônica. - trazer à participação profissionais do
ramos de atividades desenvolvidas nas instalações incorre em um processo de
reflexão projetual para aproximação da melhor e mais assertiva definição do objeto
arquitetônico.
Para validação de um projeto arquitetônico de espaços de trabalho, é
essencial a incorporação dos profissionais que atuem e conheçam com propriedade
as atividades desenvolvidas, uma vez que estes podem dar maiores detalhes sobre
o que favorece ou dificulta o trabalho exercido.
A vivência dessas pessoas também é importante para a definição de
diretrizes de projeto, trazendo à discussão elementos construtivos que evitariam
situações negativamente presenciadas.
Acrescenta-se que entender as particularidades das atividades desenvolvidas
em um determinado espaço, prosseguindo ao levantamento de observações em
campo, permite a criação de um banco de dados rico em que se baseiam diretrizes
de projeto a garantir qualidade quando da intervenção construtiva em prédios, sejam
reformas ou ampliações, adequando os espaços à atividade pertinente.
Outras questões podem ser incorporadas ao projeto, através da participação
de profissionais da área, como sustentabilidade e desempenho da edificação,
entendidos como tópicos necessários ao efetivo conforto ambiental e adequação ao
uso do prédio.
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O estabelecimento do PDR faz parte da concepção prévia de projeto, no
entanto, os pesquisadores Blyth e Worthing (2007), publicaram em Londres, com o
nome de Design Brief Managment traduzida como Gestão da Programação
Arquitetônica para o Processo do Desenho Arquitetônico uma ferramenta
semelhante, bastante abrangente, para casos de retroalimentação ao processo de
desenho arquitetônico.
Blyth e Worthing (2007) consideram como parâmetros a contínua avaliação
do processo de PDR associados ao processo de desenvolvimento do desenho
arquitetônico, sustentado pela comunicação e articulação entre atores e a equipe de
projeto, sendo que aqueles são considerados representantes da demanda
(usuários). Assim considera-se diferentes pontos de vista em um processo
colaborativo e instrutivo, em associação a normatizações pertinentes e os valores
organizacionais.
A categoria do método varia em função de três etapas do processo do projeto
arquitetônico:
1)

Pré-Projeto: contempla elementos da demanda imediata e futura da

organização;
2)

Projeto: apresenta termos dos requisitos organizacionais traduzidos

para termos do desenho arquitetônico;
3)

Pós-Projeto: elementos das duas etapas anteriores confrontados com

os do projeto arquitetônico.
Seu procedimento padrão consiste no acompanhamento das três etapas do
processo de validação e definição do projeto arquitetônico, destacando-se o
conhecimento, a análise e definição das necessidades, a indicação de opções de
projeto inicialmente, na fase de projeto; aponta o acompanhamento do desenho
arquitetônico no estudo preliminar, no desenvolvimento do projeto e detalhamento
deste; sugerindo, complementarmente, uma Avaliação Pós Ocupação (APO) na fase
de pós-projeto.
Sua técnica varia em função das três etapas elencadas do processo de
projeção arquitetônica, assim:
1)

Pré-Projeto: análise da documentação, levantamento de necessidades

da instalação, entrevistas com grupos de trabalho (grupos focais), observações
gerais, visitas técnicas a unidades em uso e unidades de referência;
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2)

Projeto: entrevistas e levantamento considerando-se novas opções e

sugestões, levantamento das atividades, modo de operação, aplicação de
questionários e entrevistas;
3)

Pós-Projeto: revisão, APO, estudos do desempenho do prédio feito

através de entrevistas, observações em campo e medições de desempenho
construtivo.
Preiser (1992, p. 191) já afirmava que de fato, o processo de programação
nunca chega ao fim, considerando-se a natureza dinâmica da maior parte das
instituições, assim, devendo-se desenvolver de forma contínua, entrando em níveis
de detalhamento cada vez maiores, permitindo-se maior precisão na organização e
disposição do ambiente projetado.
A Avaliação Pós-Ocupação (APO) vem sendo utilizada em diversos tipos de
projeto, principalmente nos de interesse público como escolas, hospitais e
edificações institucionais, largamente difundida com base na satisfação do usuário
diante das expectativas de acomodação da edificação. Em associação ao estudo do
projeto em fases precedentes à ocupação, é uma ferramenta importante que resulta
em um diagnóstico sobre projeto e uso de espaços, levando a soluções concretas de
melhoria das condições experimentadas quando do uso.
A composição de uma Pesquisa Arquitetônica na fase pré-construtiva,
formulada pela análise sistematizada através da vivência profissional e do
conhecimento sobre as características do uso e procedimentos no ambiente de
trabalho, aplicação de diretrizes legais e normativas e considerando-se os atributos
e valor institucional, leva a um nível de informação pormenorizado para reavaliação
do projeto, conferindo proposta que qualificarão o espaço projetado inicialmente,
melhorando-o, o que significa torná-lo apreciável ao uso, ambientalmente
consciente, responsável, seguro, confiável ao trabalho e promotor do bem estar de
seus ocupantes.
Assim, direciona-se à possibilidade de aprofundamento e detalhamento do
projeto arquitetônico que supere a mera nomenclatura de acomodação em um
ambiente de trabalho, permitindo-se através da pesquisa arquitetônica contínua o
desenvolvimento de uma nova proposta construtiva.
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6 ESTUDO DE CASO

Em 2013, durante a gestão da Dra. Norma Sueli Bonaccorso, então Perita
Criminal Superintende da Polícia Técnico-Científica, realizou-se um mapeamento
sobre a ocupação de todas as unidades do IC e IML do Estado, através de relatórios
preenchido pelo chefe de cada Equipe e Núcleo.
Desta forma, revelaram-se condições de uso e de ocupação inadequadas
para exames periciais, de forma geral e ainda, demanda por maior espaço e
organização, pela maioria das Equipes.
A análise desses relatórios foi resumida em duas tabelas (Equipe/Núcleo IC e
Equipe/Núcleo IML), apresentadas a seguir nos Quadros 1 e 2 (Arquivo SPTC)6,
para esclarecimento das unidades do interior e Macro São Paulo na época,
acrescentando-se a pertinente informação dos casos atendidos pelas mesmas no
ano de 2015 (dados anuais estatísticos mais recentes), concedidos pelo
Superintendente em exercício.

6

Arquivo SPTC, dados não publicados restritos a Administração da Superintendência da
Policia Técnico Cientifica (SPTC).
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Quadro 1 – Dados das instalações do IC.

Tipo de
Equipes/Núcle
ocupaçã
os do IC
o

Adamantina

Alugado
SPTC

Americana

Imóvel
alugado
pela
prefeitur
a

Andradina

Prédio
da
polícia
civil

Araçatuba

Prédio
da
Polícia
Civil

Continua.

Número
de
casos
Espaço para
Necessida
Tipo de
Espaços
Necessida
atendid Laboratóri Almoxarifa
exame
Acessibilida AVC Segurança
de de
construç
Tipo de Exames realizados
Ventilação
Iluminação
suficiente
de de
os por
o
do químico veicular/visto
de
B
patrimonial
Ampliação
ão
s?
reforma?
ano
ria
?
(dados
2015)
Ventilação
Sim.
natural por
Muretas de 1
Acidente de
Adaptado.
janelas. Ar
m ao redor
Trânsito/Patrimônio/Engenharia/Informática/Cri
Sem
condicionad
do imóvel.
mes contra a Pessoa/Análise
Pátio coberto
Casa
capela.
o nas salas. Fluorecente.
Sem
Instrumental/Constatação Provisória de
987
Não Possui no inteiror do
Não
Não
Não
Sim
Sim
térrea
Sem
Não possui
Insuficiente
monitoramen
Entorpecentes/Documentoscopia/Química/Identi
prédio
bancada.
sistema de
to eletrônico.
ficação Criminal/Balística/Biologia/Exames
Somente
exaustão.
Sem sala
Físicos
Pia
Não possui
cofre.
Capela
Prédio de
alvenaria,
construído
para salão
O
comercial,
laboratório
em 3
Acidente de
Não possui
existente é
Satisfatória
pavimento Trânsito/Patrimônio/Engenharia/Informática/Cri
sistema de
precário.
porém sistema
Necessidad
s, em bom mes contra a Pessoa/Constatação Provisória de
câmeras
8739
Não dispõe Não Possui
Não possui
Satisfatória
elétrico
Não possui
Não
Sim
Não
e de prédio
regular
Entorpecentes/Documentoscopia/Química
para
de capela
subdimensiona
próprio
estado e
(residuográfico e chassi)/Identificação
monitoramen
e
do
adaptado
Criminal/Balística/Biologia/Exames Físicos
to
ventilação
com
adequada.
divisórias
para
abrigar a
E.P.C.
Não possui
sistema de
Uso de
monitoramen
três
Acidente de
to. Guarda
cômodos Trânsito/Patrimônio/Engenharia/Informática/Cri
de peças em
Necessidad
Insatisfatóri
no interior mes contra a Pessoa/Constatação Provisória de
2507
Não possui Não Possui
Não possui.
Insatisfatório.
Não possui
Não
armário
Não
Sim
e de prédio
o.
da
Entorpecentes/Documentoscopia/Química/Identi
comum à
próprio
Seccional
ficação Criminal/Balística/Exames Físicos
mesma área
de Polícia
do setor
administrativ
o
Ventilação
Natural por
Sim.
janelas e
Possui
forçada
Documentoscopia,Crime contábil,Identificação
dois.
através de
Criminal,entorpecentes
Pátio Aberto
Prédio de
Adaptados
ventiladores
Dependente
Constatação Provisória e exame
nas
Necessidad
3
e
comuns,
Fluorecente
do que se
definitivo, químico
8842
Não Possui dependências
Não
Não
Não
Sim
e de prédio
pavimento
improvisad
havendo
Suficiente
serve a
Identificação Veicular (Chassi), balística,
da Delegacia
próprio
s
os . Capela
instalação
Polícia Civil
engenharia,crimes contra a pessoa, informática,
Seccional
única em
de ar
patrimônio, acidente de trânsito
apenas um
condicionad
deles.
o. Sem
sistema de
Exaustão.
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Equipes/Núcl
eos do IC

Araraquara

Assis

Avaré

Tipo de
ocupaç
ão

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Documentoscopia,Crime
contábil,Identificação
Criminal,entorpecentes
Constatação Provisória e
exame
Prédio Prédio Térreo.
definitivo, químico
Próprio
Isolado
Identificação Veicular
(Chassi), balística,
engenharia,crimes contra
a pessoa, informática,
patrimônio, acidente de
trânsito
Barracão em Constatação provisória de
alvenaria,
entorpecentes, exames
situado em um químicos, identificação
concess
complexo de veicular, vistoria veicular,
ão do
construções
balística, engenharia,
DER
de uso da
informática, crimes contra
Polícia Militar
a pessoa, patrimônio e
Rodoviária
acidente de trânsito.
Trata-se de
prédio padrão
da SPTC Projeto
Padrão
SSP/SP edificado em
blocos de
concreto, piso
de granilite,
colunas e
Constatação provisória de
vigas de
entorpecentes, exames
concreto,
químicos, identificação
Prédio
cobertura de veicular, vistoria veicular,
Próprio telhas do tipo
balística, engenharia,
calhetão,
informática, crimes contra
compartimenta a pessoa, patrimônio e
do por
acidente de trânsito.
divisórias de
fibra vegetal e
fórmica que
necessita de
reforma e
reparos
urgentes
apesar de ser
de construção
recente (2008)

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

9833

2519

2844

Laboratório

Laboratorio
adaptado.
Capela sem
exautão

Laboratorio
adaptado.

Laboratório
adaptado.
Com capela,
sem
exaustão;
espaço
muito
pequeno.

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Ventilação

Não
Possui

Sem área para
exame veicular

Ventilação
Natural por
janelas,
havendo
instalação de
ar
condicionado.
Sem sistema
de Exaustão.

Não
Possui

Dispomos da
área situada
defronte ao
prédio, e
também aos
fundos, junto à
garagem.

Ventilação
Natural por
janelas,
havendo
instalação de
ar
condicionado.

Não
Possui

Ventilação
Natural por
janelas,
Esta área possui
havendo
iluminação
instalação de
artificial.
ar
condicionado.
Sem sistema
de Exaustão.

Iluminação

Acessibili
dade

Fluorecente
Suficiente

Parcialmen
te. Sem
rampas

Suficiente
porém
instável

Sem
acesso
para
portadores
de
necessidad
es
especiais.

Fluorecente
Suficiente

Acesso
para
portadores
de
necessidad
es
especiais
construído
de forma
imprópria,
acesso da
rampa mal
construído.

AVCB

Não

Segurança
patrimonial

Espaços
suficientes?

Falta
Alambrado no
cozinha, falta
entorno do
área
prédio e
específica
janelas com
para exame
grades.
veicular

Não

Não possui
sistema de
câmeras e
nem alarme

Não

Sem sistema
de
monitorament
o por
câmeras.
Janelas com
grades.
Isolameneto
por
alambrado

Não

Não

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade
de reforma?

Sim

Necessidade
de ampliação

Sim

Necessidade
de prédio
próprio e
adequado

Sim

Sim pois o
prédio já
apresenta
patologias
construtivas
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Equipes/Núcl
eos do IC

Barretos

Bauru

Bebedouro

Botucatu

Tipo de
ocupaç
ão

Prédio
alugado
pela
prefeitur
a

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Identificação Veicular
(Chassi), balística, exame
Imóvel
veicular (vistoria),
residencial
engenharia,crimes contra
assobradado,
a pessoa, informática,
adaptado
patrimônio, acidente de
trânsito

Documentoscopia,Crime
contábil,Identificação
Criminal,entorpecentes
Constatação Provisória e
Prédio
Ocupação
exame
da
parcial do
definitivo, químico
Polícia prédio padrão
Identificação Veicular
Civil
da Polícia Civil
(Chassi), balística,
engenharia,crimes contra
a pessoa, informática,
patrimônio, acidente de
trânsito
Documentoscopia,
contabilidade,
constatação de
Prédio
Imóvel
entorpecentes - provisória
alugado
residencial,
e definitiva, exames
pela
sem recuo da
químicos, vistoria
prefeitur
via pública,
veicular, metalográfico,
a
adaptado
crimes contra a pessoa,
perícia em informática,
patrimônio e acidentes de
trânsito.

Prédio
alugado
pela
SPTC

Imóvel
residencial
térreo.

Documentoscopia,
contabilidade,
constatação de
entorpecentes - provisória
e definitiva, exames
químicos, vistoria
veicular, metalográfico,
crimes contra a pessoa,
perícia em informática,
patrimônio e acidentes de
trânsito.

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

4080

8381

Laboratório

Laboratório
improvisado
em uma
lavanderia

Laboratorio
adaptado.
Capela sem
exautão

2769

Não tem
laboratório.

3225

Laboratório
precário,
servindo-se
a todo tipo
de exame e
ainda sala
de
desenhistas
e
fotógrafos.O
s reagentes
químicos
são
despejados
diretamente
na rede de
esgoto.

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Ventilação

Não
Possui

Ventilação
natural
Necessitamos de satisfatória.
rampas ou
Equipado por
valetas para
aparelhos de
exames.
arcondicionado.
Sem exaustão

Não
Possui

Ventilação
Natural por
Necessitamos de
janelas,
elevador
havendo
hidráulico para instalação de
realização de
ar
exames.
condicionado.
Sem sistema
de Exaustão.

Não
Possui

Não
Possui

Exame veicular
feito na via
pública.

Exame veicular
feito na via
pública.

Iluminação

Acessibili
dade

Fluorecente
Suficiente

Não há
acesso
para
portadores
de
necessidad
es
especiais

Fluorecente
Suficiente

Não

Ventilação
Iluminação,
Não existe
natural boa
porem não há
acesso
exceção à
conforto, pois
para
sala posterior
o local de
portadores
envidraçado e
trabalho é o
de
exposto ao
que também necessidad
sol. Três salas
serve de
es
com ar
dormitório.
especiais.
condicionado.

Iluminação
artificial com
Ventilação
necessidade
natural
de estudo
deficiente.
para
Não há ar
adequação da
condicionado,
Norma
somente
Técnica em
ventiladores.
geral, e
Sem sistema especificamen
de Exaustão
te para
exames
grafotécnicos.

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

Muro em
alvenaria
interrompido
por portões
metálicos.
Possui
câmaras de
monitorament
o e cerca
elétrica

Não

Não possui
sistema de
monitorament
o por câmeras

Não

Isolamento
deficiente.
Sem sistema
de Cãmera e
monitorament
o

Não

A vedação do
imóvel é feita
por muros de
alvenaria.
Acesso por
portão
metálico com
motor e
controle
remoto.
Sistema de
segurança por
fechadura
simples e
chave tetra,
trincos
internos e
cadeados nas
janelas.

Espaços
suficientes?

Sim

Não

Não

Não

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade
de reforma?

Não

Não.
Necessidade
de prédio
próprio

Sim

Necessidade
de construção
de prédio
próprio, amlo,
com espaços
planejados, em
acordo com as
necessidades
de um Núcleo
para exame
periciais

Sim

Necessidade
de construção
de prédio
próprio

Sim

Necessidade
de construção
de prédio
próprio
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Equipes/Núcl
eos do IC

Bragança
Paulista

Campinas

Equipes/Núcl
eos do IC

Catanduva

Tipo de
ocupaç
ão

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Documentoscopia,
contabilidade,
constatação de
Imóvel com entorpecentes - provisória
escopo
, exames químicos,
Prédio
residencial de
vistoria veicular,
Próprio
instalações
metalográfico, crimes
improvisadas contra a pessoa, perícia
em informática,
patrimônio e acidentes de
trânsito.
Documentoscopia,Crime
contábil,Identificação
Ocupaçã
Criminal,entorpecentes
o parcial
Constatação Provisória e
de
Prédio de Três
exame
prédio
pavimentos definitivo, químico
da
ocupação
Identificação Veicular
Polícia
parcial
(Chassi), balística,
Civil engenharia,crimes contra
Deinter
a pessoa, informática,
patrimônio, acidente de
trânsito
Tipo de
ocupaç
ão

Prédio
Próprio

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Imóvel
inaugurado
em 2007.
Térreo.
Projeto
Padrão
SSP/SP

Identificação criminal,
entorpecente
constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), vistoria veicular,
engenharia,crimes contra
a pessoa, vistoria,
patrimônio, acidente de
trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

5189

Laboratório

Não há
laboratório

21180

Laboratorio
adaptado.
Capela sem
exautão

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

2715

Há
laboratório.
Não há
sistema de
exaustão

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Não
Possui

Não
Possui

Iluminação

Exame veicular
feito na via
pública.

Ventilação
natural
deficiente.
Não há ar
condicionado,
somente
ventiladores.
Sem sistema
de Exaustão

Sem área para
exame veicular

Ventilação
Natural por
janelas,
havendo
Fluorecente e
instalação de
incandecente
ventiladores;
insuficiente
sem ar
condicionado.
Sem sistema
de Exaustão.

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Não
Possui

Ventilação

Área coberta
para exame
veicular

Ventilação

Ventilação
natural por
janelas e
parede de
elemento
vazado. Ar
condicionado
instalado.
Sem sistema
de exaustão.

Iluminação
insuficiente.
Precário
estado da
instalação
elétrica

Iluminação

Iluminação
Suficiente

Acessibili
dade

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

Imóvel aos
funsdos da
Seccional da
Polícia Civil.
Possui
sistema de
alarme
apenas em
sala de
guarda de
peças

Não tem
instalações
adequadas
e nem
acesso
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Não

Não há
sistema de
monitorament
o. Prédio
parcialmente
isolado por
gradio
metálico.

Acessibili
dade

AVCB

Segurança
patrimonial

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Possui
rampa de
acesso à
frente do
prédio

Não

Isolado por
alambrados e
portões.

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade
de reforma?

Sim

Necessidade
de construção
de outro prédio
no mesmo
terreno

Não

Sim

Necessidade
de cosntrução
de prédio
próprio.

Espaços
suficientes?

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade
de reforma?

Não

Satisfatório,
entretanto
necessita de
área de serviço,
sala de guarda
de peças de
exame,.
Construção de
cobertura para
as viaturas
desta Equipe

Espaços
suficientes?

Não

Sim
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Equipes/Núcl
eos do IC

Cruzeiro

Dracena

Tipo de
ocupaç
ão

Prédio
Próprio

Prédio
Próprio

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Trata-se de
prédio padrão
da SPTC Projeto Padrão
SSP/SP edificado em
blocos de
concreto, piso
de granilite,
Identificação criminal
colunas e
constatação provisória e
vigas de
definitiva de
concreto,
entorpecentes,
cobertura de
contabilidade, balística
telhas do tipo
vistoria veicular,
calhetão,
Identificação Veicular
compartimenta (Chassi),engenharia,crim
do por
es contra a pessoa,
divisórias de
patrimônio, acidente de
fibra vegetal e
trânsito
fórmica que
necessita de
reforma e
reparos
urgentes
apesar de ser
de construção
recente (2008)
Trata-se de
prédio padrão
da SPTC Projeto Padrão
SSP/SP edificado em
blocos de
concreto, piso
de granilite,
Documentoscopia,
colunas e
identificação criminal,
vigas de
Balística, entorpecentes
concreto,
Constatação Provisória,
cobertura de
Identificação Veicular
telhas do tipo
(Chassi), engenharia,
calhetão,
vistoria veicular, ,crimes
compartimenta
contra a pessoa,
do por
informática, patrimônio,
divisórias de
acidente de trânsito
fibra vegetal e
fórmica que
necessita de
reforma e
reparos
urgentes
apesar de ser
de construção
recente (2008)

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

1498

2448

Laboratório

Possui
laboratório.
Sem sistema
de exaustão

Instalação
modesta,
sem
condições
de
ampliação
de exames;
necessidade
de
construção
de recipiente
ou cômodo
que
possibilite
disparosteste de
armas de
fogo

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Não
Possui

Não
Possui

Exame veicular
feito em pátio,
porém não há
rampa e nem
elevador ´para
exame.

Exame veicular
feito no pátio,
porém há
ausência de
cobertura e
iluminação
externa para
vistorias ou
identificação
veicular

Ventilação

Ventilação
natural
satisfatória.
Só há um
equipamento
de ar
condicionado
pois a
instalaçoa
elétrica não
atende mais
equipamentos
pois é
subdimension
ada

Ventilação
natural
deficiente.
Não há ar
condicionado,
somente
ventiladores.
Sem sistema
de
Exaustão.Nec
essário
eliminar/substi
tuir elementos
vazados do
corredor por
janelas

Iluminação

Acessibili
dade

Iluminação
insuficiente.

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Necessidade
de iluminação
por postes na
ampla área
externa.Neces
sário
aumentar
luminosidade
de várias
salas, todas
com
lâmpadas
fluorescentes

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

Não possui
sistema de
monitorament
o. Isolamento
por
alambrado.
Janelas com
grades

Não

Necessidade
da instalação
de sistemas
de segurança
completos
(câmeras,
alarmes,
cercas
elétricas). As
janelas são
encerradas
por grades.

Espaços
suficientes?

Sim

Não

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade
de reforma?

Não

Necessidade
de nova
instalação
elétrica
dimensionada
àm real
necessidade.

Sim

Necessária
ampliação das
instalações
face às
modestas
acomodações,
especialmente
salas para
peritos, salas
de
fotografia/dese
nho, arquivo
morto e
almoxarifado
(ou “cofre de
provas”);
necessário
construir área
de serviço com
despensa ou
depósito
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Equipes/Núcl
eos do IC

Tipo de
ocupaç
ão

Imóvel
alugado
Fernandópoli
pela
s
prefeitur
a

Franca

Guaratinguet
á

Guarujá

Prédio
Próprio

Prédio
alugado
pelo
Estado

Imóvel
alugado
pela
prefeitur
a

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Trata-se de
um imóvel
residencial,
adaptado,
assobradado

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Imóvel
construído
para atividade
a fim, térreo.

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Sobrado em
alvenaria

Imóvel
residencial,
adaptado,
assobradado

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito
Identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

1420

Não há
laboratório.

4521

Temos uma
sala em
alvenaria,
adaptada,
dotada de
pia, capela
de exaustão
e bancada

2958

1836

Há,
improvisado

Não há

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Ventilação

Iluminação

Acessibili
dade

Não
Possui

Ventilação
natural
As lâmpadas
satisfatória. Ar
são
Vistorias
condicionado fluorescentes
veiculares
instalado em
e o local
realizadas na via
todas as
necessita de
pública.
salas. Sem
maior
sistema de
luminosidade.
exaustão.

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Não
Possui

Ventilação
natural
suficiente. Há
Exame veicular
ar
feito no pátio.
condicionado,
Tem rampa para
somente
exame de chassi
ventiladores.
Sem sistema
de Exaustão.

Iluminação
satisfatória

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Iluminação
satisfatória

Não há
acesso
para
portadores
de
necessidad
es
especiais

Iluminação
satisfatória

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Não
Possui

Exame veicular
feito no pátio,
porém há
ausência de
cobertura e
iluminação
externa para
vistorias ou
identificação
veicular

Não
Possui

Ventilação
naturalsatisfat
Exame veicular
ória. Ar
realizado em via condicionado
pública
instalado. Não
há sistema de
exaustão

Ventilação
natural
satisfatória. Ar
condicionado
instalados
parcialmente..
Sem sistema
de Exaustão.

AVCB

Não

Não

Segurança
patrimonial
Vedado por
muros e paredes
de alvenaria nas
laterais e fundos
e na parte frontal
por gradil de
metal e portões
de mesmo
material. Sem
sistema de
monitoramento
por câmeras
Necessidade da
instalação de
sistemas de
segurança
completos
(câmeras,
alarmes, cercas
elétricas). As
janelas são
encerradas por
grades.Perímetr
o vedado por
alambrados e
muros em
alvenaria.
Portão do tipo
alambrado de
acionamento
automatizado.

Não

Não há sistema
de
monitoramento

Não

Terreno isolado
por muros e
portão.Possui
treze câmeras.

Espaços Necessidade
suficiente
de
s?
Ampliação?

Não

Não

Não

Sim

Necessidade
de reforma?

Sim

Necessidade
de construção
de prédio
próprio

Sim

Ampliação e
maior número
de cômodos.
Necessidade
de extensão do
pátio de
estacionamento
de viaturas

Sim

Necessidade
de construção
de prédio
próprio

Não

Necessidade
de prédio
próprio
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Guarullhos

Itanhaém

Itapetininga

Tipo de
ocupaç
ão

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Prédio
Alugado

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Alugado
SPTC

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Imóvel
alugado
pela
prefeitur
a

Imóvel
residencial
adaptado

Trata-se de
prédio
construído
pela antiga
Estrada de
Ferro
Sorocabana
na década de
30, hoje de
posse de
particular,
alugado pela
Prefeitura

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

16823

2153

4333

Laboratório

Adaptado

Não há

Há
laboratório
em área
adaptada,
servindo-se
ao exame de
entorpecent
es, químico
e de armas
de fogo

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Ventilação

Não
Possui

Exame veicular
feito na via
pública. Não há
espaço nas
dependências
dos prédio

Não
Possui

Ventilação
natural
Vistorias
deficiente.
realizadas na via
Não há ar
pública (avenida
condicionado,
de maior
somente
movimento da
ventiladores.
cidade).
Sem sistema
de Exaustão

Não
Possui

Satisfatório

O pátio de
realização de
Ventilação
exames é amplo. insuficiente.
Com uma rampa
Não há ar
construída com condicionado
colaboração da
e os
Prefeitura para
ventiladores
exames de
não
identificação
funcionam
veicular

Iluminação

Acessibili
dade

Necessidade
de iluminação
por postes na
ampla área
externa.Neces
sário
aumentar
luminosidade
de várias
salas, todas
com
lâmpadas
fluorescentes

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Iluminação
insuficiente

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Não tem
instalações
Iluminação
adequadas
deficiente,
para
internamente
portadores
e
de
externamente
necessidad
e especial.

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

Necessidade da
instalação de
sistemas de
segurança
completos
(câmeras,
alarmes, cercas
elétricas). As
janelas são
encerradas por
grades.

Não

Terreno isolado
por muros e
portão.Não
póssui sistema
de
monitoramento

Não

Por ser um
prédio antigo, o
sistema de
fechaduras é
precário. Não há
monitoramento
por câmeras.
Iluminação do
pátio insuficiente

Espaços Necessidade
suficiente
de
s?
Ampliação?

Não

Sim

Sim

Necessidade
de reforma?

Sim

Necessária
ampliação das
instalações,
especialmente
salas para
peritos, salas
de
fotografia/dese
nho, arquivo
morto e
almoxarifado
(ou “cofre de
provas”);
necessário
construir área
de serviço com
despensa ou
depósito

Somente área
externa

Necessidade
de construção
de prédio
próprio

Não, mas
adequação

Durante alguns
anos estamos
em contato com
a Prefeitura de
Itapetininga
para doação de
terreno para a
construção de
um novo
prédio, sendo
anseio desta
Equipe que
ficaria instalada
em local
definitivo com
instalações
próprias.
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Equipes/Núcl
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Itapeva

Ituverava

Tipo de
ocupaç
ão

Prédio
Próprio

Prédio
Próprio

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Trata-se de
prédio padrão
da SPTC Projeto
Padrão
SSP/SP Documentoscopia,
edificado em
identificação criminal,
blocos de
Balística, entorpecentes
concreto, piso Constatação Provisória e
de granilite,
definitiva,
colunas e
Identificação Veicular
vigas de
(Chassi), engenharia,
concreto,
vistoria veicular, ,crimes
cobertura de
contra a pessoa,
telhas do tipo
informática, patrimônio,
calhetão,
acidente de trânsito
compartimenta
do por
divisórias de
fibra vegetal e
fórmica.

Imóvel
residencial,
adaptado,
térreo

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

3262

O laboratório
com pouco
mais de 11,0
metros
quadrados é
pequeno
para abrigar
o perito
responsável
e estagiários
daquele
setor. Ali são
realizados
principalmen
te exames
definitivos
em
substância
entorpecent
es e de
disparo
recente em
armas.

2675

Conta com
um pequeno
laboratório,
onde são
realizados
os exames
de
constatação
de
entorpecent
es,
recentidade
de disparo
de arma de
fogo e
metalográfic
os. Não há
capela e
nem sistema
de exaustão

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Não
Possui

Não
Possui

Ventilação

Conforto
térmico deixa
a desejar em
épocas frias
devido a
pouca
incidência de
luz solar no
prédio e a
Exame veicular
existência de
feito no pátio,
inúmeros
porém há
elementos
ausência de
vazados nas
cobertura e de
áreas de
elevador para
circulação.
exame de chassi
Presença de
ar
condicionado
ou
ventiladores
em
praticamente
todas as
salas.

Os exames
periciais em
veículos são
realizados na via
pública. Quando
está chovendo,
utilizamos a
garagem frontal.

Ventilação
satisfatória.
Possui ar
condicionado
instalado
cômodo a
cômodo

Iluminação

Acessibili
dade

Possui
Iluminação
acesso
satisfatória,
para
porém faz-se
portadores
necessário o
de
uso constante
necessidad
de iluminação
es
artificial,
especiais e
mesmo
banheiro
durante o dia.
adaptado.

Iluminação
satisfatória

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

Sistemas de
monitoramento
com quatro
câmaras, sendo
necessária sua
ampliação.
Portas e
esquadrias em
alumínio
consideradas
frágeis que
tiveram que ser
reforçadas por
grades
metálicas.
Sistema de
segurança por
fechaduras
simples, trincos
internos e/ou
cadeado.

Não

Prédio vedado
por muros de
alvenaria e
mistos de
alvenaria e
gradil metálico,
interceptados
por dois portões
metálicos para
autos e um
social. Não há
monitoramento
por câmeras

Espaços Necessidade
suficiente
de
s?
Ampliação?

Não

Não

Necessidade
de reforma?

Sim

Necessidade
de ampliação
tanto da área
interna como
da área externa
(pátio)e
aumento do
número de
salalas

Sim

Necessidade
de novo prédio
com área e
espaço
adequado às
atividades
periciais
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Jaboticabal

Jacareí

Jales

Tipo de
ocupaç
ão

Tipo de
construção

Prédio
Próprio

Trata-se de
prédio padrão
da SPTC Projeto
Padrão
SSP/SP edificado em
blocos de
concreto, piso
de granilite,
colunas e
vigas de
concreto,
cobertura de
telhas do tipo
calhetão,
compartimenta
do por
divisórias de
fibra vegeta

Prédio
alugado
pela
Prefeitur
a
Municipa
l
adaptad
o para
instalaçã
o da
Equipe
do IC de
Jacareí

Prédio
alugado
pela
SPTC

Tipo de Exames
realizados

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Imóvel de dois
pavimentos
em regular
estado,
havendo
necessidade
de reformas
em geral, tais
como telhado,
parte elétrica,
pisos, janelas,
portas e
pintura, etc.

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Imóvel
residencial,
adaptado

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

3786

Não há
laboratório

2939

Laboratório
inexistente,
improvisado
na própria
sala de
plantões dos
peritos.
Tipos de
Exames
realizados
(Constataçã
o Provisória
de
Entorpecent
es-não há
capela,
Exame de
recenticidad
e de disparo
de arma de
fogo e
metalográfic
o).

2550

Laboratório
em cozinha
nadaptada.
Sem capela,
sem sistema
de exaustão

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Ventilação

Ventilação
natural
deficiente.
Desconforto
térmico, Não
há sistema de
ar
condicionado
e a rede
elétrica do
pr´dio não
suporta tal
instalação

Iluminação

Acessibili
dade

Iluminação
satisfatória

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.
Apesar de
haver
rampa, a
mesma
não atende
à Norma
de
Acessibilid
ade

Não
Possui

Exame veicular
feito em via
pública

Não
Possui

As vistorias
realizadas na
Não há arLâmpadas
base do IC são condicionado.
são todas
feitas na rua.
Ventilação é
Não tem
brancas
Não há
boa, mas há
instalações
(fluorescente
elevadores,
um enorme
adequadas
s) e em
rampas,
problema com
para
alguns
iluminação ou
insetos,
portadores
cômodos é
qualquer tipo de
devido à
de
preciso
condição que
proximidade
necessidad
instalar
facilite vistorias do imóvel em
e especial.
lâmpadas
nas partes
relação a um
mais fortes.
inferiores dos
rio.
veículos.

Não
Possui

Não há rampas
ou valetas.
Vistorias feitas
na via pública.

Ventilação
natural
excelente.
Instalação
dotada de
cinco
aparelhos de
ar
condicionado

Iluminação
satisfatória

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Espaços
suficientes
?

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Não

Sim

Necessidde de
ampliação do
espaço interno e do
espaço externo.
Promessa de
terreno adjunto
pela prefeitura

Não

Há a
necessidade
de mais
espaço
externo(garag
em) para as
viaturas

Necessidade de
reforma em geral
do prédio, porém,
o ideal mesmo
seria a mudança
para outro imóvel,
mais adequado ao
trabalho realizado.

Sim

No momento não
há necessidade de
reformas. Já existe
um terreno doado
pela Prefeitura,
com escritura em
nome da Secretaria
da Segurança
Pública, para
construção da sede
própria.

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

Necessidade
da
instalação
de sistemas
de
segurança
com no
mínimo 4
câmaras

Não

Necessidade
da
instalação
de sistemas
de
segurança
completos
(câmeras,
alarmes,
cercas
elétricas). As
janelas são
encerradas
por grades.

Não

Não há.
Interno
Necessário
satisfatório.
com
Externo
urgência a
necessário
instalação
espaço
de cerca
maior para
elétrica,
garagem,
alarme e
vez que
câmeras de
existem sete
monitorame
viaturas.
nto.
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Jaú

Jundiaí

Limeira

Tipo de
ocupaç
ão

Prédio
Próprio

Prédio
Próprio

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Prédio térreo,
em bom
estado, que
abriga IC/IML

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Prédio antigo
em mal estado
de
conservação

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Prédio de
alvenaria,
construído
Imóvel
para
alugado
residência em
pela
bom estado e
prefeitur
adaptado
a
precariamente
para abrigar a
E.P.C.

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

3261

POSSUI
DOIS
LABORATÓ
RIOS,
ONDE SÃO
REALIZADO
S EXAMES
DE
RECENTICI
DADE DE
DISPAROS
E
GENÉRICO
DE
SANGUE

POSSUI PÁTIO
COM VALETA E
ESPAÇO PARA
VISTORIAS
VEICULARES.
NECESSITA DE
ENDOSCÓPIO
MECANICO E
MICRORETÍFIC
A, PARA
EXAMES EM
CHASSI E
ELEVADOR
PARA
VEÍCULOS

Não tem
instalações
Ventilação
Necessidade
adequadas
satisfatória.
de mais
para
Possui ar
pontos de
portadores
condicionado luz nas salas
de
instalado
de trabalho
necessidad
e especial.

9067

Instalações
adaptadas e
improvisada
s em
desacordo
com as
normas
técnicas da
ANVISA

Não há lugar
adequado para
exame veicular.
Não existem
rampas, valetas,
condições de
iluminação,

Ar
condicionado
Não tem
presente em
instalações
apenas uma
adequadas
sala (da
Iluminação
para
impressora), insatisfatória portadores
ventilação
de
forçada em
necessidad
péssimo
e especial.
estado

12607

Não há,
porém são
realizados
exames de
constatação
de
entorpecent
e pela
Equipe,
mesmo não
possuindo
capela e
outras
instalações
que se
fazem
necessária
para o
exame.

Não
Possui

Não
Possui

Não
Possui

Exame veicular
feito no pátio,
porém há
ausência de
cobertura e
iluminação
externa para
vistorias ou
identificação
veicular

Ventilação

Há
necessidade
de ar
condicionado,
porém para
isso tem que
se refazer a
rede elétrica.
Rede elétrica
subdimension
ada.

Iluminação

Necessidade
de
iluminação
por postes
na ampla
área
externa.Nec
essário
aumentar
luminosidad
e de várias
salas, todas
com
lâmpadas
fluorescente
s

Acessibili
dade

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

POSSUI 12
CAMERAS
COM
SISTEMA
DE
GRAVAÇÃO
E CERCA
ELÉTRICA
PERIFÉRIC
A.

Não

Não há
sistema de
monitorame
nto.
Altamente
necessário.

Não

Necessidade
da
instalação
de sistemas
de
segurança
completos
(câmeras,
alarmes,
cercas
elétricas). As
janelas são
encerradas
por grades.

Espaços
suficientes
?

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Sim

Não

NECESSITANDO
DE PINTURA
GERAL E
REPAROS NO
TELHADO/CALHA,
VISTO QUE
EXISTEM
INFILTRAÇÕES
EM ALGUNS
PONTOS DO
PRÉDIO (banheiro
da sala de espera,
sala de informática,
protocolo, sala dos
peritos e sala dos
fotógrafos).

Não

O espaço
físico é
suficiente
porém mal
distribuído
necessitando
reformas.

Necessidade de
reformulação,
ampliação e
reformas do
espaço interno e
externo

Sim

Há espaço
físico
suficiente
porém com
necessidade
de
readaptação

Salienta-se que o
melhor a seguir é
trabalhar em cima
do projeto para
construção do novo
prédio próprio.
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Lins

Marília

Tipo de
ocupaç
ão

Prédio
Próprio

Prédio
da
Polícia
Civil

Tipo de
construção

Prédio em
Alvenaria,
térreo.

O Ic ocupa
parte das
instalações
destinadas à
Seccional de
Polícia de
Marília

Tipo de Exames
realizados

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Documentoscopia,Crime
contábil,Identificação
Criminal,entorpecentes
Constatação Provisória e
exame
definitivo, químico
Identificação Veicular
(Chassi), balística,
engenharia,crimes contra
a pessoa, informática,
patrimônio, acidente de
trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

1436

Possui
laboratório
que está
sendo
adequado
com
instalação
de capela
para gases.
Necessidade
de
construção
de
laboratório
para exames
balísticos e
testes de
armas de
fogo.

6694

Antigo –
com a idade
do prédio e
adaptado
para exames
comuns.

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Ventilação

Iluminação

Acessibili
dade

Não
Possui

Exame veicular
feito em pátio,
porém este é
pequeno, dotado
Ventilação
Iluminação
de valeta que
natural
interna
oferece
satisfatória.
satisfatória,
dificuldades para
Há sistema de Iluminação
acesso devido
ar
externa
ao número de
condicionado
deixa a
veículos/Vtrs.
instalado
desejar
Necessidade de
instalação de
elevador para
automóveis.

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Não
Possui

Iluminação
foi sendo
adequada
com o tempo
e não se
pode instalar
Ventilação
aparelhos de
Exame veicular
natural
ar
feito ns mesma
deficiente.
condicionad
área utilizada
Não há ar
o (já
para
condicionado, adquiridos)
estacionamento,
somente
devido a
vistorias e
ventiladores. necessidade
exames de
Sem sistema
de
chassi
de Exaustão. adequação
da potencia
instalada –
adequação a
cargo da
Delegacia
Seccional.

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.
Elevador
inoperante

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

Necessidade
da
instalação
de sistemas
de
segurança
completos
(câmeras,
alarmes,
cercas
elétricas).

Não

Não possui
sistema de
monitorame
nto por
câmeras

Espaços
suficientes
?

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Não

Manutenção devido
acomodação do
prédio por ser a
Necessidade
área aterrada,
de ampliação
resultando em
da parte
trincas e ainda
externa
imperfeições no
piso da garagem
por infiltração de
água.

Não

Necessidade de se
ter um prédio
próprio, maior e
mais adequado ao
trabalho pericial.

Sim
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Mogi das
Cruzes

Mogi-Guaçu

Tipo de
ocupaç
ão

Prédio
da
prefeitur
a

Prédio
Próprio

Tipo de
construção

Prédio de
pavimento
único em
alvenaria

Prédio antigo 1937

Tipo de Exames
realizados

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória e
definitiva,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

13219

1239

Laboratório

As
instalações
do
laboratório
são
precárias e
não
comportam
a quantidade
e tipo de
trabalhos
realizados
neste setor,
inclusive
com perda
de
equipamento
s por conta
dos ácidos
que correm
os
equipamento
s por
dividirem o
mesmo
espaço por
falta e local
adequado.
Não atende
as
necessidade
s da Equipe
e tampouco
à normas
preconizada
s para o seu
funcionamen
to.
Necessitamo
s da reforma
do local.
Entendemos
que deveria
ser
certificado
por Órgão
acreditado.

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Não
Possui

Não
Possui

Iluminação

Acessibili
dade

As lâmpadas
incandescen
tes foram
substituídas
Ventilação
por
natural
fluorescente
precária.
s. As
Não temos pátio
Devido ao
lâmpadas
para realização
manuseio
são
de exames,
com peças
acionadas
iluminação
infectadas a
por quadro
adequada,
utilização de
de
rampas ou poços
ar
disjuntores.
para vistorias.
condicionado Necessário
não é
deixa-las
recomendada. independent
es. Efetuar
iluminação
na área
externa.

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

Não temos. Os
exames são
realizados na
área de
segurança
existente
defronte ao
prédio sede.

Ventilação

Ventilação
insuficiente.

Iluminação
deficiente.

Não tem
instalações
adequadas
para
portadores
de
necessidad
e especial.

AVCB

Não

Não

Segurança
patrimonial

Não há.

Não há
sistema de
segurança

Espaços
suficientes
?

Não

Não

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Sim

Pretensões futuras
de Construção de
Prédio Próprio

Sim

O prédio da EPC
necessita de uma
reforma geral. Na
impossibilidade, é
de nosso interesse
a mudança para
um outro prédio em
melhores
condições de
conservação e
operacionalidade,
até que se consiga
junto ao Poder
Público, a doação
de um terreno ,
com boa
localização, para
construção de um
prédio.
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Tipo de
ocupaç
ão

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Osasco

O prédio é
uma
residência
adaptada,
para a
implantação
da Equipe,
Prédio
ocupado por
alugado aproximadame
pela
nte 27 anos.
prefeitur Sua estrutura
a
é
assobradada,
construída em
alvenaria,
contando com
dormitórios
adaptados
para salas.

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Ourinhos

Residência em
alvenaria de
dois
pavimentos,
em mau
estado de
Prédio
conservação,
alugado
com trincas
pela
decor-rentes
prefeitur
de recalques
a
diferenciais.
Problemas
esses
relatados via
ofício à
Prefeitura

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

18489

O laboratório
está
instalado em
uma
varanda e é
o local
aonde são
realizados
praticamente
todos os
exames
dessa
natureza
(residuográfi
cos, exames
em armas,
metalográfic
os em
armas,
recenticidad
e de disparo
de arma de
fogo, exame
para
identificação
da presença
de sangue
em peças
diversas).

2997

Não há
laboratório.

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Não
Possui

Não
Possui

Exame veicular
feito na via
pública.

Exame veicular
realizado em via
pública

Ventilação

O conforte
térmico
razoável.

Ruim.
Desconforto
térmico total
do prédio.

Iluminação

Acessibili
dade

Não tem
instalações
Iluminação
adequadas
artificial com
para
luminárias
portadores
inadequadas
de
.
necessidad
e especial.

Razoavel

Não há
acesso
para
portadores
de
necessidad
es
especiais.

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

A vedação
do imóvel é
feita por
muros de
alvenaria,
gradil
metálico e
acesso por
portões
metálicos,
avariado e
desgastado
pelo tempo.
Não existe
sistema de
monitorame
nto
eletrônico.

Não

Sem sistema
de
monitorame
nto.

Espaços
suficientes
?

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Não

Sim. Não há
Mudança para local
espaço
mais adequado ao
suficiente
atendimento,
para abrigar
realização dos
materiais e
exames atinentes
funcionários
ao Instituto de
diuturnamente
Criminalística e
, sendo
acomodação de
necessário
materiais e
rodizio de
pessoal.
pessoal.

Não

Uma reforma
adequada
envolveria reforço
de fundação,
substituição
completa da rede
de esgo-to e
pintura geral.
Mesmo assim
faltaria espaço para os itens supra
mencionados.

Sim
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Penápolis

Piracicaba

Tipo de
ocupaç
ão

Prédio
Próprio

Prédio
Próprio

Tipo de
construção

Prédio público
próprio,
erigido em
alvenaria,
construído ao
nível da via
pública e
recuado do
alinhamento
geral de
construção,
isolado no
lado direito
pelo prédio do
Corpo de
Bombeiros e
no esquerdo
pelo prédio da
Delegacia de
Polícia do
Município

Tipo de Exames
realizados

Identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Trata-se de
prédio padrão
da SPTC Projeto
Padrão
Documentoscopia,
SSP/SP identificação criminal,
edificado em
Balística, entorpecentes
blocos de
Constatação Provisória e
concreto, piso
definitiva,
de granilite,
Identificação Veicular
colunas e
(Chassi), engenharia,
vigas de
vistoria veicular, ,crimes
concreto,
contra a pessoa,
cobertura de
informática, patrimônio,
telhas do tipo
acidente de trânsito
calhetão,
compartimenta
do por
divisórias de
fibra vegeta

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

1980

10678

Laboratório

Apresenta
laboratório
de
química/toxi
cologia
equipado
com
centrífuga,
capela, 2
(duas)

laboratório
de
toxicologia
em salas
adaptadas
de forma
precária sem
certificação
e sujeito a
interdição
por órgãos
como
SABESP e
ou
Secretaria
da Agencia
Sanitária,

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Não
Possui

Não
Possui

Possui fosso
para exame
veicular no
interior do
terreno. Exame
veicular feito em
área interna.

Não Possui área
específica e
reservada para
exames
veiculares

Ventilação

Iluminação

Acessibili
dade

O prédio
apresenta
Apresenta
13 (treze)
acesso
O prédio
cômodos
para
apresenta 13
todos com portadores
(treze)
luminárias
de
cômodos
de lâmpadas necessidad
climatizados
fluorescente
es
s (20W e
especiais
40W)

Satisfatória.
Ar
condicionado
instalado na
maioria dos
cômodos

Satisfatória

Não Possui

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

Imóvel
interrompido
nos limites
por muro de
alvenaria
com cerca
elétrica.
Apresenta
sistema de
monitorame
nto remoto
com 14
(catorze)
câmeras e
sistema de
gravação
das imagens
que permite
registrar e
manter
dentro do
prédio a
cadeia de
custória da
prova.

Não

Inexistência
de alarme
ou
monitorame
nto de TV
para
segurança
do prédio.
Isolamento
do prédio
por cercas e
arame
farpado na
parte
superior

Espaços
suficientes
?

Sim

Não

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Não

Necessidade de
adequação do
espaço externo
com construção de
quarto de despejo
e armário para
material de
limpeza.

Sim

Urgente a
necessidade de
ampliação e
reforma do Prédio,
visando a dotação
de um novo
Laboratório de
Toxicologia
atendendo as
normais legais
laboratoriais, áreas
para almoxarifado,
parte
administrativa,
salas para guarda
de provas e peças
para preservação
da custódia,
alojamentos
adequados para
plantonistas, salas
para Balística,
Informática,
Documentoscopia
e Grafotécnica,
construção de
rampa e ou valeta
para inspeção
veicular.
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Tipo de
ocupaç
ão

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Documentoscopia,Crime
contábil,Identificação
Criminal,entorpecentes
Constatação Provisória e
exame
definitivo, químico
Identificação Veicular
(Chassi), balística,
engenharia,crimes contra
a pessoa, informática,
patrimônio, acidente de
trânsito

Presidente
Prudente

Prédio
da
polícia
Civil .
Deinter8. IC
ocupa
apenas
o
segundo
andar

Presidente
Venceslau

O prédio é de
alvenaria,
forro de
Documentoscopia,
madeira e
identificação criminal,
cobertura de
Balística, entorpecentes
telhas de
Constatação Provisória e
Prédio
barro e piso
definitiva,
alugado cerâmico, com
Identificação Veicular
pela
garagem para
(Chassi), engenharia,
SPTC
coberta para
vistoria veicular, ,crimes
seis veículos
contra a pessoa,
pequenos.
informática, patrimônio,
Vedação com
acidente de trânsito
a rua por muro
e parte grade
metálica.

Prédio em
péssimo
estado de
conservação
com
disposição
desfavorável
ao trabalho
pericial

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

8018

1144

Laboratório

O laboratório
de
entorpecent
es possui
instalações
precárias.
Além dos
exames
definitivos
de
entorpecent
es realiza
também
Instrumentos
de Crime,
testes para
sangue via
Feca Cult,
recenticidad
e,
residuografia
de Pb, etc..

Não tem
laboratório.

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Não
Possui

Não
Possui

Ventilação

Iluminação

Acessibili
dade

AVCB

Segurança
patrimonial

Espaços
suficientes
?

Espaço
físico é
extremamen
te
insuficiente.
A
quantidade
de salas não
Não dispomos
proporciona
de pátio coberto
condições
para as vistorias
mínimas
e tampouco há
para
rampa e
execução
Não há
iluminação
dos
Trocamos as
nenhum
adequada para
serviços,
Satisfatória.
calhas de
Não.
controle de
os Exames de
Não há
uma vez que
Ar
luminárias .
Não há acesso ao
Chassis. Os
acessibilid
o trabalho
condicionado
Todas as
saídas interior do
exames são
ade para o
pericial
instalado na
lâmpadas
de
prédio. Há
realizados à céu
1º e 2º
exige
maioria dos
são
emerg necessidade
aberto ou nos
andar.
concentraçã
cômodos
fluorescente
ência
de
pátios
o, alto poder
s.
instalação
municipais,
de
de câmeras.
delegacias, via
observação,
pública etc.
habilidade,
trazendo riscos à
astúcia e
integridade física
cognição
dos servidores.
para juntar
peças de um
que quebra
cabeças e
adequadam
ente
elaborar o
Laudo
Pericial.

Não tem.

Satisfatória.
Ar
condicionado
instalado na
maioria dos
cômodos

Satisfatória

Não Possui

Não

Não tem.
Tem apenas
alarme.

Não

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Sim

Necessidade de
construção de
prédio próprio e
adequado ao
trabalho pericial.

Sim

Para locação não
encontra imóveis
que atenda em
quantidade de
salas, bem como
garagem para
acomodar as
viaturas. A solução
seria uma
construção própria
para IC e IML.
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Registro

Ribeirão
Preto

Rio Claro

Santo André

Tipo de
ocupaç
ão

Prédio
Próprio

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Trata-se de
prédio padrão
da SPTC Projeto
Padrão
Documentoscopia,
SSP/SP identificação criminal,
edificado em
Balística, entorpecentes
blocos de
Constatação Provisória e
concreto, piso
definitiva,
de granilite,
Identificação Veicular
colunas e
(Chassi), engenharia,
vigas de
vistoria veicular, ,crimes
concreto,
contra a pessoa,
cobertura de
informática, patrimônio,
telhas do tipo
acidente de trânsito
calhetão,
compartimenta
do por
divisórias de
fibra vegeta

Documentoscopia,Crime
contábil,Identificação
Criminal,entorpecentes
Constatação Provisória e
Instalação aos
exame
Prédio
fundos da
definitivo, químico
Próprio
seccional de
Identificação Veicular
polícia.
(Chassi), balística,
engenharia,crimes contra
a pessoa, informática,
patrimônio, acidente de
trânsito
Documentoscopia,
identificação criminal,
Sobrado
Prédio
Balística,Identificação
adaptado, em
alugado
Veicular (Chassi),
bom estado,
pela
engenharia, vistoria
porém toda
prefeitur
veicular, ,crimes contra a
estrutura e
a
pessoa, informática,
residencial.
patrimônio, acidente de
trânsito

Prédio
Próprio

Construção
pré-fabricada
em madeira

Balística, exame veicular,
Identificação Veicular
(Chassi),
engenharia,crimes contra
a pessoa, patrimônio,
acidente de trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

3049

Não há uma
sala
especifica
de
laboratório.
Os exames
realizados
são os de
diagnose
genérica
para
sangue, de
recenticidad
e de disparo,
de revelação
química em
numeração
de armas e
de
constatação
provisória de
drogas.

19520

Laboratorio
com
instalações
modestas,
pequeno,
sem
exaustão.

3625

Não há
laboratório

9583

Há
laboratório
que faz tudo
- multiuso.
Com capela
de exaustão.

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

AVCB

Segurança
patrimonial

Possui piso
tátil

Não

Há sistema
de cerca
elétrica que
está
necessitand
o de
reparos. Não
há sistemas
de
monitorame
nto por
câmera

Não
Possui

Não Possui área
específica e
reservada para
exames
veiculares

Insatisfatório
. Instalação
O prédio é
elétrica com
arejado. Ar
mais de 20
condicionado
anos, não Não Possui
em todas as atendenden
salas.
do nossas
necessidade
s

Não

Não possui
sistema de
segurança.

Não
Possui

Não Possui área
específica e
reservada para
exames
veiculares.
Exames feitos
em pátios com
muita dificuldade

O prédio e
bem arejado.

Não

Há sistema
de cerca
elétrica e
alarme.

Não
Possui

Há área
específica para
exames
veiculares com
rampa.

O prédio e
bem arejado.
Não há ar
condicionado
instalado em
todos os
cômodos

Não

Não há
sistema de
segurança
ou
monitorame
nto. Janelas
com grades.

Não
Possui

Ventilação

O prédio é
arejado,
entretanto,
Não Possui área
como a região
específica e
é muito
reservada para
quente no
exames
calor, se faz
veiculares
necessário o
uso de ar
condicionado.

Iluminação

Satisfatória

Satisfatória

Satisfatória

Acessibili
dade

Não possui

Não possui

Espaços
suficientes
?

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Não

Sim

A construção de
uma nova sala da
chefia,também, a
criação de uma
sala de laboratório.

Não

Sim

Necessidade de
sede propria

Sim

Não

Necessidade de
prédio apropriado
para trabalhos
periciais

Sim

Não

Necessidade de
reforma e
adaptação de área.
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Tipo de
ocupaç
ão

Santos

Prédio
da
Secretari
a da
Fazenda
que
acomod
a
tambem
a Polícia
civil

São Bernardo
do Campo

São Carlos

São João da
Boa Vista

Prédio
da
Polícia
Civil

Prédio
Próprio

Prédio
alugado
pelo
Estado

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Documentoscopia,Crime
contábil,Identificação
Criminal,entorpecentes
Constatação Provisória e
exame
Instalações
definitivo, químico
antigas
Identificação Veicular
(Chassi), balística,
engenharia,crimes contra
a pessoa, informática,
patrimônio, acidente de
trânsito
Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação Provisória e
Ocupação
definitiva,
parcial das
Identificação Veicular
instalações da
(Chassi), engenharia,
Polícia Civil
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito
Trata-se de
prédio padrão
da SPTC Projeto
Padrão
SSP/SP Documentoscopia,
edificado em
identificação criminal,
blocos de
Balística, entorpecentes
concreto, piso Constatação provisória,
de granilite,
Identificação Veicular
colunas e
(Chassi), engenharia,
vigas de
vistoria veicular, ,crimes
concreto,
contra a pessoa,
cobertura de
informática, patrimônio,
telhas do tipo
acidente de trânsito
calhetão,
compartimenta
do por
divisórias de
fibra vegeta

Residência
adaptada, de
dois
pavimentos

Documentoscopia,Balístic
a,
Identificação Veicular
(Chassi),engenharia,
vistoria veicular,crimes
contra a pessoa,
patrimônio, acidente de
trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

10276

Laboratorio
improvisado

Exame veicular
feito em espaço
anexo cedido,
distante do
Núcleo e em
péssimas
condições de
uso.

12828

Laboratório
adaptado e
de uso geral.
Não há
sistema de
exaustão

Possui área
coberta para
exames
veiculares,
ampla.

2335

5669

Laboratório
adaptado e
de uso geral.
Possui
capela com
exaustão
local.

Possui,
adaptado,
em boas
condições

Não
Possui

Não
Possui

Não
Possui

Não
Possui

Não possui área
coberta.
Insatisfatório

Não possui

AVCB

Segurança
patrimonial

Espaços
suficientes
?

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Deficiente.
Instalação
elétrica
Insatisfatório
deficinete
. Instalação
Não Possui
para
elétrica
instalação de
precária.
mais ar
condicionado

Não

Não possui
sistema de
segurança.

Não

Sim

Necessidade de
sede propria

Insatisfatório
com
constantes
Insatisfatório.
problemas
Não há ar
Não possui
nos reatores
condicionado
devido
infiltração de
água

Não

Não Possui

Não

Sim

Necessidade de
prédio próprio

Não

Possui
sistema
simples de
monitorame
nto por
câmeras.
Isolamento
por
alambrados.
Dificuldade
de
visuialização
do interior
do prédio
arredores

Não

Não,
principalmen
te falta de
Possui
espaço para
sistema de
arquivo,
Sim e também
monitorame laboratório e
readequação
nto por
ampliação
câmera.
de área
externa fazse
necessária

Ventilação

Iluminação

Acessibili
dade

Insatisfatório
Insatisfatorio.
,
Conforto
principalmen
térmico em
Não possui
te a
noites frias
iluminação
insatisfatório.
externa

Prédio muito
bem
ventilado,
dotado ainda
de ventilação
forçada por ar
condicionado
em todos os
cômodos

Satisfatória

Não possui

Não,
principalmen
te falta de
espaço para
arquivo,
Sim e também
laboratório e
readequação
ampliação
de área
externa fazse
necessária

Sim e também
readequação

Necessidade de
prédio proprio
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São José do
Rio Preto

São José dos
Campos

Tipo de
ocupaç
ão

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Imóvel
cedido
pela
Polícia
Civil

Documentoscopia,Crime
contábil,Identificação
Criminal,entorpecentes
Constatação Provisória e
Ocupação
exame
parcial de
definitivo, químico
prédio padrão
Identificação Veicular
da Polícia Civil
(Chassi), balística,
engenharia,crimes contra
a pessoa, informática,
patrimônio, acidente de
trânsito

Imóvel
cedido
pela
Polícia
Civil

Documentoscopia,Crime
contábil,Identificação
Criminal,entorpecentes
Constatação Provisória e
Ocupação
exame
parcial de
definitivo, químico
prédio padrão
Identificação Veicular
da Polícia Civil
(Chassi), balística,
engenharia,crimes contra
a pessoa, informática,
patrimônio, acidente de
trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

11620

Os
laboratórios
de química,
balística e
entorpecent
es
necessitam
de reformas
e
adequações

15717

Laboratório
improvisado.
Somente o
de
toxicologia
em sala
improvisada,
com balança
eletrônica,
capela e
sendo
instalado
Cromatógraf
o Gasoso

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Não
Possui

Não
Possui

Ventilação

Não temos,
infelizmente,
quando
necessário nos
recorremos às
empresas
vistoriadoras
para ceder.
Faltam valetas,
rampas,
cobertura.

Prédio
arejado.
Quanto ao
conforto
térmico,
possui ar
condicionado
em todos os
cômodos

Não tem, as
vistorias são
realizadas na via
pública, sob as
condições
climáticas (sem
abrigo).

Prédio
arejado.
Quanto ao
conforto
térmico
insatisfatório.
A instalação
elétrica não
suporta
instalação de
ar
condicionado
em todos os
cômodos

Iluminação

Acessibili
dade

Satisfatório

Não Possui

Satisfatório

Não tem
acesso
para
portadores
de
necessidad
es
especiais
(rampa
para
cadeirante
s e outros)

AVCB

Segurança
patrimonial

Espaços
suficientes
?

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Sim

Não há
sistema de
monitorame
nto.
Necessitamo
s instalação
de câmeras,
principalmen
te na área
externa e na
parte
próxima do
protocolo.

Não

Sim

Necessidade de
prédio proprio

Não

Existe
Não.
monitorame
Inclusive, a
nto por
sala de
câmeras
vistoria é
internas em
improvisada,
algumas
localizada
salas.
no térreo,
(protocolo,
postadas a
toxicologia,
guisa de
informática,
parede
corredor,
chapas de
porta de
divisória.
entrada).

Sim

Necessidade de
prédio proprio
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Continuação.

Equipes/Núcl
eos do IC

São
Sebastião

Sorocaba

Taboão da
Serra

Taubaté

Tipo de
ocupaç
ão

Alugado
pelo
Estado.
Contrato
deposita
do na
SPTC.

Tipo de
construção

Tipo de Exames
realizados

Imóvel
residencial.

Balística (Const.
Nat/Eficácia-Projéteis e
Fragmentos),
entorpecente
(constatação provisória),
química, informática,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular,crimes
contra a pessoa,
patrimônio, acidente de
trânsito

Imóvel
cedido
pela
Polícia
Civil

Documentoscopia,Crime
contábil,Identificação
Criminal,entorpecentes
Constatação Provisória e
Ocupação
exame
parcial de
definitivo, químico
prédio padrão
Identificação Veicular
da Polícia Civil
(Chassi), balística,
engenharia,crimes contra
a pessoa, informática,
patrimônio, acidente de
trânsito

Imóvel
cedido
pela
Polícia
Civil

Balística (Const.
Nat/Eficácia-Projéteis e
Fragmentos),
entorpecente
(constatação provisória),
química,
Identificação Veicular
(Chassi),crimes contra a
pessoa, patrimônio,
acidente de trânsito

Imóvel
da
prefeitur
a

Imóvel de dois
pavimentos ao
fundo da
delegacia

Prédio em
alvenaria de
único
pavimento,
isolado por
alambrados
em estado
precário

Balística (Const.
Nat/Eficácia-Projéteis e
Fragmentos),
entorpecente
(constatação provisória),
química,
Identificação Veicular
(Chassi),crimes contra a
pessoa, patrimônio,
acidente de trânsito

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

3932

Não temos.
A
constatação
de
entorpecent
e é realizada
em cômodo
improvisado.

15547

Sim, mas os
laboratórios
necessitam
de
ampliação e
melhora de
equipamento
s, são
realizados
exames de
tóxico,
residuográfic
o,
metalográfic
os e
rescenticida
de de tiro.

7867

possui,
porém
precisa de
readequaçã
o e área
para guarda
de
contraprova

5170

Não temos
laboratório
nem
instalações
adequadas
para exames
químicos
(embora
possua
constatação
de
entorpecent
es)

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Não
Possui

Não
Possui

Não
Possui

Não
Possui

Não temos.
Ausência de
rampa e local
adequado para
realização de
exames
veiculares.

Ventilação

Satisfatória

Existe elevador
para exames de
veículos,
condições de
iluminação
precárias

Satisfatório

Necessidade de
cobertura,
iluminação,
rampas e
elevadores

Por ser prédio
nos fundo as
janelas são
voltadas
somente para
um lado do
prédio, o que
impede a
renovação do
ar.

Necessidade de
cobertura,
iluminação,
rampas e
elevadores

ventilação
precária

Iluminação

Acessibili
dade

Satisfatória

Não possui

Satisfatório

Não tem
acesso
para
portadores
de
necessidad
es
especiais

Satisfatória

Precários o
conforto
térmico e
iluminação.

Não possui

Sem
adaptaçõe
s para PNE

AVCB

Segurança
patrimonial

Espaços
suficientes
?

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Não

Não sistema
de
no futuro
monitorame
Não.
necessitaremos de
Sim e também
nto por
Necessita de
instalações
readequação
câmera,
ampliação
maiores e melhores
apesar da
(prédio próprio).
necessidade

Não

Necessidade de
construção de
prédio próprio com
instalações
adequadas para
recebimento e
guarda de provas,
laboratórios,
alojamentos, pátios
de vistoria

Não

Não

Duas
câmeras na
entrada do
prédio,
necessitand
o ampliação

Não possui

Não

Sim

Insuficiente,
seria
necessário
pelo menos
o dobro de
Sim e também
salas, tendo
readequação
em vista que
a demanda
dobrou nos
últimos 10
anos.

Seria
interessante,
para melhor
Insuficiente
segurança,
e
em especial
inadequado
no período
noturno. Não
possui.

Sim

Necessidade de
ampliação e
reforma
emergencial do
prédio todo

EM ESTUDO
JUNTO AO
PODER PÚBLICO
MUNICIPAL, SEM
SUCESSO até o
presente momento.
Necessidade
urgente de
ampliação ou
mudança de
prédio.
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Conclusão.

Equipes/Núcl
eos do IC

Tipo de
ocupaç
ão

Tipo de
construção

Trata-se de
prédio padrão
da SPTC Projeto
Padrão
SSP/SP edificado em
blocos de
concreto, piso
Prédio
de granilite,
Tupã
Próprio
colunas e
vigas de
concreto,
cobertura de
telhas do tipo
calhetão,
compartimenta
do por
divisórias de
fibra vegeta
Prédio com
estrutura mista
(concreto
armado e
alvenarias),
Prédio revestimentos
de
em argamassa
terceiros
e azulejos,
Votuporanga
. Cessão cobertura em
da
telhas de
CESP
cimento
amianto, pisos
em ardósia e
cerâmica e
forro em
gesso.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do

Tipo de Exames
realizados

Documentoscopia,
identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Identificação criminal,
Balística, entorpecentes
Constatação provisória,
Identificação Veicular
(Chassi), engenharia,
vistoria veicular, ,crimes
contra a pessoa,
informática, patrimônio,
acidente de trânsito

Arquivo SPTC.

Número de
casos
atendidos por
ano (dados
2015)

Laboratório

1644

As
instalações
são
adequadas
para os
exames
atualmente
desenvolvid
os
(constatação
de
entorpecent
es,
residuográfic
o,
metalográfic
o e armas)

2399

Os exames
de
laboratório
são
realizados
numa copa
adaptada
para tal.
Sem
exaustão

Almoxari
Espaço para
fado
exame
químico veicular/vistoria

Ventilação

Iluminação

Acessibili
dade

Não
Possui

Não possui área
coberta.
Insatisfatório

Satisfatório

Satisfatório

O prédio
possui
acesso
para
portadores
de
necessidad
es
especiais

Não
Possui

Existente, porém
necessita de
cobertura para
exames de
vistorias e
elevador
automático para
exame
metalográfico.

Satisfatório

Satisfatório

Não possui

AVCB

Segurança
patrimonial

Sim

Não há
sistema de
segurança
por
câmeras.
Dificuldade
de
visibilidade
de dentro
para fora.

Não

Existente
com cinco
câmeras.

Espaços
suficientes
?

Necessidade
de
Ampliação?

Necessidade de
reforma?

Não

Sim

Reforma devido à
umidade pertinente
em todo prédio.
Precisa de
ampliação

Sim

Não

Sim. No telhado
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Quadro 2 – Dados das instalações do IML.

Equipes/Núcleos
do IML

Adamantina

Americana

Andradina

Araçatuba

Araraquara

Assis

Continua.

Tipo de
ocupação

Tipo de
construção

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Prédio padrão
da polícia civil.
Prédio da
Necroscópico e
Unidade
Polícia Civil
clínico
funciona em
três salas.
O prédio é
antigo. Não
existe área
especifica para
Necroscópico e
Prédio alugado acomodar os
clínico só que em
pela prefeitura
cautelares.
prédios distintos
Necrotério nas
dependências
de cemitério
(prefeitura).
Opera em duas
salas dentro da
Prédio padrão
Seccional de
da polícia civil. Necroscópico e
Polícia. O
Unidade
clínico só que em
Necroterio
funciona em
prédios distintos
funciona dentro
duas salas.
do cemitério
municipal.
Opera salas
dentro da
Prédio padrão
Seccional de
da polícia civil.
Necroscópico e
Polícia. O
Prédio da
clínico só que em
Necroterio
prefeitura
prédios distintos
funciona em um
próximo à
predio da
seccional.
prefeitura.

Prédio Próprio

Prédio cedido
pela prefeitura

Construção
Nova.
Ocupação em
2012.

Sobrado
adaptado

Necroscópico e
clínico

Necroscópico e
clínico

Ventilação

Iluminação

Acessibilidade

AVCB

Segurança
patrimonial

Espaços
suficientes?

Não Possui

Insatisfatório.
Sem exaustão

Insatisfatório

Não

Não

Não possui

Não

8000

Não Possui

Insatisfatório.
Sem exaustão
adequada
(exaustor
axial)

Insatisfatório

Não

Não

2115

Não Possui

Insatisfatório.
Sem exaustão

Insatisfatório

Não

Não

Desativado

Insatisfatório.
Sem exaustão

2380

5774

4144

3245

Não existe.
Foi retirado
da planta
inicial por
falta de
verba.

Ventilação
natural
satisfatoria

Não há

Ventilação
forçada por
ventiladores
de á.
Exaustão
inexistente na
sala de
necropsia.

Insatisfatório

Sem
iluminação na
área externa.

Insatisfatorio

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Sim

De prédio
próprio e
adequado

Indisponível

Espaço
insuficiente e
inadequado.

Sim

De prédio
próprio e
adequado

Indisponível

Espaço
insuficiente e
inadequado.

Sim

De prédio
próprio e
adequado

Indisponível

Espaço
insuficiente e
inadequado.

Sim

De prédio
próprio e
adequado

Sim

Sim. Faltaram
áreas
essenciais no
escopo
construtivo.
Não há
adaptação dos
espaços para
portadores de
necessidades
especiais.
Área externa
sem calçada,
portão social e
mal iluminada.

Sim

Necessidade
de construção
de predio
proprio e
adequado aos
trabalhos do
IML

Não existe.
Necessidade de
instalação de 10
câmaras de
segurança.

Inexistente

Não foram
construídas área
de alojamento e
nem de arquivo o
que exigiu
adaptação do
espaço
construído.

Não
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Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

Avaré

Barretos

Bauru

Tipo de
ocupação

Prédio Próprio

Não

Prédio Próprio

Botucatu

Prédio Alugado
pela SPTC

Bragança
Paulista

Exames
Clínicos e
administrativo
em prédio
próprio e
necroterio
operando por
comodato em
cemiterio.

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório Ventilação
realizados
por ano (dados
2015)
Não há
Predio em
laboratório.
Ventilação
bloco
Tipo de
natural
estrutural, piso Necroscópico e
exame é
2883
satisfatoria.
em granilite,
clínico
encaminhad
Falta ar
cobertura de
o para São
condicionado.
telha.
Paulo ou
Sorocaba.
Prédio padrão
da polícia civil.
Exames
clínicos e
administração Necroscópico e
funcional neste clínico só que em
5242
Não
Insatisfatório
redio.
prédios distintos
Necroterio
funcionada em
instalações da
prefeitura.
Existe mas
não é
Cosntrução da Exames clinicos
utilizado,
Policia Civil,
e necroscópicos.
equipamento
em terreno
Não realiza
s parados e
8338
Insatisfatório
onde ainda
exames
espaço
opera cadeia
laboratoriais,
servese
pública.
some faz coleta.
como
almoxarifado
.
Tipo de
construção

Casa térrea em
alvenaria,
Somente clínico
antiga.

Instalações
adaptadas.

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

3622

4596

Não possui.
Exames são
realizados
no Nucleo,
somente fazse a coleta

Não

Ventilação
natural
satisfatoria

Insatisfatório.
Conforto
termico é
péssimo.

Iluminação

Satisfatoria

Insaisfatório

Insaisfatório

Iluminação
insatisfatoria
relacionada à
instalação
eletrica
subdimension
ada para as
atividades
desenvolvidas

Insatisfatório.

Acessibilidade

Não

Não

Não

Não

Não

AVCB

Não

Não

Não

Não

Não

Segurança
patrimonial

Inexistente

Espaços
suficientes?

Sim

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Não

Precisa de
cobertura para
átio que abriga
viaturas e
onde realizase o trânsito
de cadáveres.

Não possui

Não

Sim

Necessidade
de predio
próprio e
unificado.

Não possui

Não foram
construídas área
de alojamento e
nem de arquivo o
que exigiu
adaptação do
espaço
construído.

Sim

Necessidade
de prédio
adequado

Sim

Necessidade
de predio
próprio e
unificado.

Sim

Necessidade
de ampliação
com previsão
de área para
almoxarifado e
conforto
médico.

Não possui

Não possui

Não

Não
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Continuação.
Tipo de
ocupação

Campinas

Exames
Clínicos e
administrativo
desenvolvidos
em espaço do
prédio da Sec.
Polícia Civil.
Necroterio
operando em
área concedida
pela prefeitura
dentro de um
cemitério.

Instalações
adaptadas.

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

Próprio

Prédio novo
inaugurado em
2007. Prédio
padrão SPC
com blocos
estruturados,
terreo, com
janelas com
grade e pintura
lavável.
Isolamento or
alambrado.

Necroscópico e
clínico
(verificação de
embriaguez,
lesão corporal,
exame cautelar,
conjunção
carnal/estupro)

Catanduva

Cruzeiro

Diadema

Tipo de
construção

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Equipes/Núcleos
do IML

Próprio

Prédio novo
inaugurado em
2007. Prédio
padrão SPC
com blocos
estruturados,
terreo, com
janelas com
grade e pintura
lavável.
Isolamento or
alambrado.

Não. Da
prefeitura de
Diadema

Prédio em
alvenaria no
cemiterio
municipal,
anexo ao
velório
municipal.

Necroscópico e
clínico
(verificação de
embriaguez,
lesão corporal,
exame cautelar,
conjunção
carnal/estupro)

Clínico e
Necroscópico

16020

Sim.
Patologia e
pesquisa de
espermatozí
odes

4418

Não. Possui
sala de Raio
X mas sem
equipamento
.

Ventilação

Insatisfatório.
Conforto
termico e
ventilação
natural são
péssimos.

Satisfatório

Iluminação

Insatisfatório.

Satisfatório

1961

Satisfatório,
Não. Possui
Satisfatório,
porém não há
sala de Raio
exceto a área
ar
X mas sem
externa - falta
condicionado
equipamento
iluminação na
na sala de
.
área externa.
necropsia.

4937

Insatisfatório.
Só há ar
condicionado
na sala
administrativa.

Não

Satisfatório

Acessibilidade

Não

Não

Sim

Sim

AVCB

Não

Não

Segurança
patrimonial

Não possui

Não possui

Espaços
suficientes?

Não

Sim

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Sim. Não há
área para
arquivo, não
há área
restrita para
atendimento
de presos

Necessidade
de prédio
próprio que
comporte
estrutura de
um Núcleo,
conjuntamente
com necrotério
e IC.

Não

Necessidade
de
manutenção
periódica

Não

Não possui

Sim

Não

Não

Não existe
sistema de
monitoramento
por câmeras e
alarme quebrado.

Sim

Não

Necessidade
de adequação
da unidade
como saída do
duto do
sistema de
exaustão
voltado para
área de
passeio e não
para cima;
ralos acima do
nível do piso.
Prédio todo
com
infiltração.
Precisa tratar
os residuos
oriundos no
necrotério.
Necessidade
de sala de
Raio-X;
necessidade
de Sala de
acolhimento.
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Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

Tipo de
ocupação

Tipo de
construção

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Prédio padrão
SPC com
Necroscópico e
blocos
clínico
estruturados,
(verificação de
terreo, com
embriaguez,
Dracena
Próprio
janelas com
lesão corporal,
grade e pintura exame cautelar,
lavável.
conjunção
Isolamento or
carnal/estupro)
alambrado.
Casa
adaptada. O
Necroscópico e
Prédio alugado
Fernandópolis
necrotério
clínico só que em
pela prefeitura
opera no
prédios distintos
cemitério.
Prédio padrão
SPC com
Necroscópico e
blocos
clínico
estruturados,
(verificação de
terreo, com
embriaguez,
Franca
Próprio
janelas com
lesão corporal,
grade e pintura exame cautelar,
lavável.
conjunção
Isolamento or
carnal/estupro)
alambrado.
Prédio da
Prefeitura
Prédio terreo
Clínico e
Franco da Rocha
anexo ao
em alvenaria,
Necroscópico.
cemitério
adaptado.
municipal.

Guaratinguetá

Prédio da
Prefeitura

Guarujá

Prédio da
prefeitura do
Guaruja onde
operam SVO e
IML

Guarullhos

Exames
Clínicos e
administrativo
desenvolvidos
em espaço do
prédio da Sec.
Polícia Civil.
Necroterio
operando em
área concedida
pela prefeitura
dentro de um
cemitério.

Instalações
adaptadas.

Instalações
adaptadas.

Instalações
adaptadas.

Clínico e
Necroscópico.

Clínico e
Necroscópico.

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

2005

2612

5963

Não. Possui
sala de Raio
X mas sem
equipamento
.

Não

Não

Ventilação

Satisfatorio

Iluminação

Satisfatorio

Insatisfatório.
Sem exaustão Insatisfatório.
no necrotério.

Insatisfatorio.
Instalação
Insatisfatório.
não suporta ar
Queima
condicionado frequente de
em todas as
lâmapadas
suas salas

Acessibilidade

Não. Falta
adaptação para
cadeiramentes

Não

As portas são
estreitas para
cadeirantres

AVCB

Não

Não

Não

Segurança
patrimonial

Não possui

Não possui

Não possui

Espaços
suficientes?

Não

Não

Sim

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Sim

Necessidade
de construção
de sala para
almoxarifado e
ampliação da
garagem.

Sim

Necessidade
de prédio
próprioe em
conjunto com
o necrotério.

Não

Necessidade
de controle da
caixa de
contenção de
efluentes e
vedação de
telhas quanto
à entrada de
pombos.

6944

Não

Insatisfatorio.

Insatisfatorio.

Não

Não

Não possui

Não

Sim

4916

Não

Insatisfatorio.

Insatisfatorio.

Não

Não

Não possui

Não

Sim

Não

Insatisfatorio.
Sem vedação
e exaustão na
sala de
necropsia.

Insatisfatorio.

Não

Não

Não possui

Não

Sim

3049

11879

Não

Insatisfatorio.

Insatisfatorio.

Não

Não

Não possui

Não

Sim

Necessidade
de predio
próprio e com
instalações
adequadas.
Necessidade
de predio
próprio e com
instalações
adequadas.
Necessidade
de ampliação
com previsão
de área para
almoxarifado e
conforto
médico.

Necessidade
da construção
do Núcleo de
Guarulhos a
abrigar IC &
IML de forma
unificada e
adequada.
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Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

Tipo de
ocupação

Itapetininga

Prédio alugado
pela prefeitura
para exames
clinicos e
função
administrativa.
Necroterio
opera no
cemiterio
municipal.

Itapeva

Ituverava

Jaboticabal

Próprio

Exames
Clínicos e
administrativo
desenvolvidos
em espaço do
prédio da Del.
Polícia Civil.
Necroterio
operando em
área concedida
pela prefeitura
dentro de um
cemitério.
Prédio alugado
pela prefeitura
para exames
clinicos e
função
administrativa.
Necroterio
opera no
cemiterio
municipal.

Tipo de
construção

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Casa antiga
adaptada

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

Prédio padrão
SPC com
blocos
estruturados,
terreo, com
janelas com
grade e pintura
lavável.
Isolamento or
alambrado.

Necroscópico e
clínico
(verificação de
embriaguez,
lesão corporal,
exame cautelar,
conjunção
carnal/estupro)

Instalações
adaptadas.

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

Espaços
adaptados

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

7026

3575

1253

2533

Não

Não

Ventilação

Insatisfatório.
Sem ar
condicionado
ou ventilação
forçada.

Insatisfatório.

Não

Insatisfatório.

Não

Insatisfatório.
Necroterio
sem
ventilação
forçada.

Iluminação

Satisfatório

Insatisfatório.

Insatisfatório.

Insatisfatório.

Acessibilidade

Não

Não possui

Não

Não

AVCB

Não

Não

Não

Não

Segurança
patrimonial

Não possui

Não possui

Não possui

Não possui

Espaços
suficientes?

Não

Sim

Não

Não

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Sim

Necessidade
de prédio
próprio e em
conjunto com
necrotério.

Não

Necessidade
de cobertura
da área
externa para
abrigo de
viaturas e
transporte de
corpos. Faz-se
urgente
separa área
de exames
clínicos de
cautelares.
Necessidade
de cozinha
para o IML.
Problemas
severos de
infiltração em
todo o predio.

Sim.

Necessidade
de prédio
próprio e em
conjunto com
necrotério + IC

Sim

Necessidade
de prédio
próprio e em
conjunto com
necrotério.
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Continuação.

Equipes/Núcleos
do IML

Jacareí

Jales

Tipo de
ocupação
Exames
Clínicos e
administrativo
desenvolvidos
em espaço do
prédio da Del.
Polícia Civil.
Necroterio
operando em
área concedida
pela prefeitura
dentro de um
cemitério.
Prédio alugado
pelo Estado
para exames
clinicos e
função
administrativa,
juntamente com
IC. Necroterio
opera no velório
municipal.

Tipo de
construção

Instalações
adaptadas.

Espaços
adaptados

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

3555

2318

Não

Não

Ventilação

Insatisfatório.
Exaustão
inoperante.
Sem ar
condicionado.

Ventilação
natural a
contento.
Exaustão
inexistente

Iluminação

Insatisfatório.

Insatisfatório.

Acessibilidade

Não

Não há acesso
para portadores
de necessidades

AVCB

Não

Não

Segurança
patrimonial

Não possui

Não possui

Espaços
suficientes?

Não

Não

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Sim.

Necessidade
de predio
próprio, com
maior espaço,
adequado aos
serviços e
atendimento
público e em
conjunto com
o necrotério.

Sim.

Necessidadde
de prédio
próprio .
Necessidade
de construção
de salas de
atendimento e
de banheiro
público.
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Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

Jaú

Jundiaí

Limeira

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Tipo de
ocupação

Tipo de
construção

Próprio

Prédio novo,
anexo ao
Instituto de
Criminalística,
inaugurado em
11 de agosto
de 2011, com
paredes de
alvenaria,
divisórias,
revestido com
argamassa,
piso
revestimento
em banheiros e
na cozinha (até
a metade da
parede); piso
revestimento
no necrotério
(em toda
extensão das
paredes); com
laje e telhado;
com rede de
esgoto e caixa
de decantação
com ligação
direta ao
necrotério.
Apresenta um
grande pátio
murado e com
contra piso,
portão
automático

Necroscópico e
clínico

Casa antiga
adaptada

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

Prédio alugado
pela prefeitura
para exames
clinicos e
função
administrativa.
Necroterio
opera no
cemiterio
municipal.
Prédio alugado
pela prefeitura
para exames
clinicos e
função
administrativa.
Necroterio
opera no
cemiterio
municipal.

Casa térrea

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

3856

7592

5102

Não

Não

Não

Ventilação

A localização
do prédio
favorece uma
ventilação
natural
adequada.
Necrotério
possui quatro
aparelhos
para exaustão
(um deles
inoperante).
Falta ar
condicionado

Insatisfatório.

Ventilação
natural
satisfatória.

Iluminação

Satisfatório

Insatisfatório.

Sim

Acessibilidade

Sim

Não

Não

AVCB

Não

Não

Não

Segurança
patrimonial

Monitoramento
por câmera na
parte externa do
prédio (frente).

Espaços
suficientes?

Sim

Não possui

Não

Não possui
monitoramento.
Há alarme.

Insuficiente e
inadequado.
Arquivos
espalhados
pelaS
dependências.

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Não

Desde o início
das atividades,
em
25/05/2011, o
prédio vem
apresentando
sérios
problemas de
infra-estrutura,
como
infiltrações,
goteiras,
vazamentos,
ocasionando
deterioração
na estrutura
predial e nos
móveis
presentes.

Sim

Necessidade
de prédio
próprio e em
conjunto com
necrotério.

Sim

Necessidade
de mudança
para prédio
próprio.
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Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

Tipo de
ocupação

Tipo de
construção

Lins

Prédio Próprio

Foi realizado
reforma no
prédio em 2012
com trocas de
azulejos, troca
de telhas do
prédio inteiro,
feito rampa
para contenção
de água,
ampliado sala
de
administração
e almoxarifado.
Construído
sala de
descanso para
funcionário.
Expandido sala
de
atendimento.
Aumento da
altura dos
muros e
colocado
concertina.
Pintura nova
no prédio todo.
Sala de RX
sendo usada
para exame de
dignidades
sexual.

Marília

Exames
Clínicos e
administrativo
desenvolvidos
em espaço do
prédio da Del.
Polícia Civil.
instalações do
necrotério são
da FAMEMA –
Faculdade de
Medicina de
Marília –
Subordinada à
Secretaria de
Ciências e
Tecnologia do
Estado de São
Paulo.

Instalações
adaptadas.

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Necroscópco e
Clínico

Necroscópco e
Clínico mas em
prédios distintos.

2747

5052

Não

Não existem.
Usam
laboratórios
de terceiros.

Ventilação

Ventilação
natural
satisfatória.

Insatisfatória

Iluminação

Acessibilidade

Sim

Foi adaptado para
acessibilidades

Insatisfatória

Não

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

Não possui
monitoramento.
Há alarme.

Sim

Não

Totalmente
insuficiente.
Trata-se de
Núcleo com
estrutura menor
que muitas
equipes.

Não

Espaços
suficientes?

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Não

A reforma
atendeu às
necessdades
da equipe

Sim

Necessidade
de um Núcleo.
Em prédio
próprio,
adequado e
suficiente para
as atividades
pertinentes ao
IC e IML.
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Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

Mogi das Cruzes

Tipo de
ocupação

Tipo de
construção

Não.
Proprietário:
Secretaria de
Estado da
Fazenda

Trata-se de
prédio de
alvenaria em
bom estado de
conservação,
necessitando
de troca do
Paviflex. A
Prefeitura
cuida dos
jardins e da
manutenção
básica.

Mogi-Guaçu

Próprio

Antigo Prédio
da CESP –
Prédio
compartilhado
com o IC.
Necrotério em
próprio
municipal,
anexo ao
cemitério.

Novo Horizonte

Opera em área
restrita nas
instalações da
Delpol.
Necrotério em
sala no
cemitério.
Desativada.

Espaços
adaptados

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Necroscópco e
Clínico

Necroscópco e
Clínico só que
em prédios
distintos.

Somente exames
clínicos

7837

2372

1185

Não. Temos
um
equipamento
de RX em
sala própria,
inoperante.

Não

Não

Ventilação

Insatisfatória

Iluminação

Insatisfatória

Acessibilidade

Não

Ventilação
através de
portas e
janelas,
razoáveis.

Iluminação
precária
Sem acesso para
através de
portadores de
lâmpadas
necessidades
incandescente
especiais
se
fluorescentes.

Satisfatório

Sem acesso para
portadores de
necessidades
especiais

Satisfatória

AVCB

Segurança
patrimonial

Não

Não dispomos,
sendo importante.

Espaços
suficientes?

Não

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Sim

Necessidade
de ampliacao
e adequacao

Não

Existe um sistema
que é do IC. Não
existe sistema
próprio do IML.

Não

Sim

Nosso espaço
físico interno é
ínfimo, visto
ocuparmos
duas salas do
prédio do
IC.No prédio
em que
estamos não
há muito como
ampliar,
somente
reformar.
Necessidade
urgente de
mudança para
prédio próprio.

Não

Não há

Não

Sim

Necessidade
de prédio
próprio

70

Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

Osasco

Tipo de
ocupação

Prédio da
prefeitura de
Osasco. O
prédio em tela
abriga, além
das instalações
do IML, o
Serviço de
Verificação de
Óbito (SVO) da
Prefeitura (sala
de necropsia
dividida por
ambos).

Tipo de
construção

Prédio em
alvenaria,
térreo, com
estrutura
comum.

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Exames clinicos
e necroscópicos.
Não realiza
exames
laboratoriais,
some faz coleta.

21255

Não

Ventilação

Insatisfatório.
Sem exaustão
na sala de
necropsia.

Iluminação

Satisfatória

Acessibilidade

Acesso para
portadores de
necessidades
especiais
somente na
entrada do prédio

AVCB

Não

Segurança
patrimonial

Não há

Espaços
suficientes?

Não

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Arquivos
encontram-se
distribuídos
por todas as
dependências
do prédio, já
que não há
espaço
suficiente
para um
arquivo
central.

Piso
cimentado na
área de
recepção de
cadáveres
está
deteriorado,
com diversas
irregularidades
que danificam
os rodízios
das macas e
permite
acúmulo de
detritos,
comprometend
o limpeza e
assepsia que
o local requer.
Necessidade
de portão
automatizado
destinado a
entrada e
saída dos
carros de
cadáver.Há
necessidade
da construção
de uma
dependência
em anexo ao
prédio para o
atendimento
exclusivo de
presos
(exames
cautelares) –
“segregação
preventiva” em
relação a
vítimas e
público em
geral
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Continuação.

Equipes/Núcleos
do IML

Tipo de
ocupação

Tipo de
construção

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Ourinhos

Alugado pela
Prefeitura
Municipal de
Ourinhos para
instalação da
O prédio
Equipe de
possui
Perícias
características
Médico-Legais
Exames clinicos
de residência.
de Ourinhos.
e necroscópicos
O necrotério
Os casos de
porém em
opera em um
necropsia são
prédios distintos.
salão em
encaminhados
péssimo
pelas funerárias
estado de uso.
à sala de
necropsias no
Cemitério de
Ourinhos, onde
são realizadas.

Penápolis

Próprio

Prédio em
alvenaria,
térreo, situado
no centro da
cidade.
Construção
conta com dez
anos. Se faz
necessária
manutenção
preventiva.
Sala de
necropsia não
azulejada.
Esgoto é
lançado na
rede pública.

Exames clinicos
e necroscópicos

Pindamonhanga
ba

Prédio da
Prefeitura e
necropcia em
espaço anexo
ao cemitério
municipal.

Prédio terreo
em alvenaria,
adaptado.

Clínico e
Necroscópico,
porém em
prédios distintos.

2621

2652

1553

Ventilação

Está sendo
implantado,
nas
dependência
s do prédio
desta
equipe, o
Laboratório
de Anatomia
Patológica.

Satisfatória

Não tem.

Satisfatória
para área
administrativa
e de
atendimento
clínico.
Necessário
exaustor para
sala de
necropsia.
Faltam
aparelhos de
arcondicionado
na sala de
necropsia.

Não

Satisfatório

Iluminação

Acessibilidade

Todas as
salas
O prédio está
possuem boa
construído no
iluminação,
nível da rua, por
natural e
isso, não há fator
artificial,
que impeça a
sendo todas
acessibilidade
com lâmpadas dos portadores de
fluorescentes
necessidades
compactas
especiais.
(econômica).

Satisfatória

Não há
adaptações para
PNE.

Satisfatório

Possui somente
rampa para PNE
(faltam
adaptações)

AVCB

Não

Segurança
patrimonial

Não há

Não

Não há

Não

Não há. Conta
com guarda
municipal vinte e
quatro
ininterrupta.

Espaços
suficientes?

Quanto ao prédio
administrativo e
de exames
clínicos, o
imóvel, apesar
de apresentar
característica
residencial, está
atendendo
perfeitamente às
necessidades da
equipe. O
necrotério
encontra-se em
estado caótico.

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Não

Não há
necessidade
de reforma ou
ampliação.
Somente na
sala destinada
à implantação
do laboratório
de Anatomia
Patológica
existe a
necessidade
de algumas
adaptações
finais.
Necessidade
de prédio
próprio e
novas
instalações do
necrotério.

Não

Necessária
Necessidade
ampliação e
de ampliação
adequação ao
de espaço
uso da área
para arquivo.
existente.

Não

Espaço físico
interno
insuficiente.
Espaço físico
externo
satisfatório.

Necessidade
de predio
próprio e com
instalações
adequadas.
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Equipes/Núcleos
do IML

Piracicaba

Praia Grande

Presidente
Prudente

Tipo de
ocupação

Tipo de
construção

Próprio

Prédio térreo
em blocos
portantes com
divisórias,
revestido com
argamassa,
piso
revestimento
em banheiros e
na cozinha (até
a metade da
parede); piso
revestimento
no necrotério
(em toda
extensão das
paredes); com
laje e telhado;
com rede de
esgoto e caixa
de decantação
com ligação
direta ao
necrotério.

Próprio

Prédio
construido pela
Funerária
(OSAN) em
terreno da
Prefeitura.

Instalações da
Polícia Civil.
Necrotério em
instalações da
prefeitura

Prédio padrão
da Sec. de
Polícia Civil.
Necrotério em
salão com
instalações
precárias

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Necroscópico e
clínico

Necroscópico e
clínico

Necroscópico e
clínico porém em
prédios distintos.

7749

Ventilação

Não

Satisfatório

Temporariamente
desativado.

Não

Na sala de
necropsia a
ventilação é
precária. No
almoxarifado
a ventilação
natural é
insuficiente.

4952

Atualmente
utilizando os
laboratórios
da
UNOESTE
para exames
de DA e
anatomo
patológico,e
m condições
adequadas.

Insatisfatório

Iluminação

Acessibilidade

Necessita
manutenção
na s
luminárias da
sala de
Necropsia.
Revisão da
Possuem
rede elétrica
adaptações para
(alguns pontos
PNE.
em curtocircuito). Falta
de lâmpadas
fluorescentes
para
reposição.

Insatisfatório

Insatisfatório

Não

Não

AVCB

Segurança
patrimonial

Espaços
suficientes?

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Não

Não

Sim

Não

O prédio vem
apresentando
sérios
problemas de
infiltrações,
goteiras,
vazamentos,
ocasionando
deterioração
na estrutura
predial e nos
móveis
presentes.

Não

Não

Não

Sim

Reforma e
adequação
geral

Sim

Necessidade
de prédio
próprio.
Construção de
Núcleo IC e
IML

Não

Não

Não
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Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

Presidente
Venceslau

Equipes/Núcleos
do IML

Tipo de
ocupação

Tipo de
construção

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Prédio em
alvenaria,
localizado junto
ao Centro,
adaptado
(prédio
comercial),
boas
condições.
Prédio alugado
Necrotério
pela SPTC.
desprovido de
Necrotério
Necroscópico e
câmara
funciona no
clínico porém em
frigorífica,
interior do
prédios distintos.
esgoto lançado
cemitério
em fossas,
municpal
iluminação
deficiente,
desprovido de
aparelho de
Raio x , sem
sanitários
(reformado
pelos
funcionários).
Tipo de
ocupação

Registro

Prédio próprio
conjunto ao IC

Ribeirão Preto

Exames
Clínicos e
administrativo
desenvolvidos
em espaço do
prédio da Sec.
Polícia Civil.
instalações do
necrotério são
da Fac.
Medicina da
USP

Tipo de
construção

Prédio padrão
SPTC em
bloco estrutural

Instalações
adaptadas.

3661

Não possui

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Necroscópico e
clínico

Necroscópco e
Clínico mas em
prédios distintos.

4366

9462

Não possui

Sim, porém
inadequado sala
adaptada.

Ventilação

Iluminação

Acessibilidade

AVCB

Segurança
patrimonial

Espaços
suficientes?

Satisfatório

Satisfatório

Conta com
adaptações para
PNE.

Não

Não

Sim

AVCB

Segurança
patrimonial

Espaços
suficientes?

Não

Não temos vigia.
Não existe
sistema de
monitoramento
eletrônico e temos
interesse em
instalação de
monitoração por
câmeras; temos
cerca elétrica,
mas está
inoperante.

Ventilação

Satisfatório

Insatisfatória

Iluminação

Satisfatório

Insatisfatória

Acessibilidade

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Não

Se necessário,
mudança para
prédio próprio.

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Não

Necessidade
de reforma
pois infiltração
geral em todo
o prédio

Sim

Necessidade
de um Núcleo.
Em prédio
próprio,
adequado e
suficiente para
as atividades
pertinentes ao
IC e IML.
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Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

Tipo de
ocupação

Rio Claro

Prédio alugado
pela prefeitura.
Necrotério
funciona do
cemitério.

Tipo de
construção

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Casa
adaptada. O
Necroscópco e
necrotério
Clínico mas em
opera no
prédios distintos.
cemitério de
forma precária.

Prédio da
prefeitura

Instalações
recentemente
reformadas
pela prefeitura

Santos

Próprio

Prédio em
alvenaria, dois
pavimentos,
sendo o inferior
comportando
exames
necroscópicos
e clínicos e
piso superior,
dependências
administrativas.

Necroscópico e
clínico

São Bernardo do
Campo

Prédio da
prefeitura.
Prédio anexo à
Secretaria
Municipal de
Saúde.

Prédio em
alvenaria, dois
pavimentos

Necroscópico e
clínico

Santo André

Necroscópico e
clínico

3692

12146

Não possui

Ventilação

Satisfatório

Iluminação

Satisfatório

Acessibilidade

Sim

AVCB

Não

Segurança
patrimonial

Não possui

Espaços
suficientes?

Sim

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Não

Não possui

Satisfatório

Satisfatório

Não

Não

Não possui

Sim

Não

15688

Não possui

Ventilação
natural
satisfatória
porém
sistema de ar
condicionado
para conforto
térmico é
insatisfatório.

Rede elétrica
subdimension
ada.
Necessária
readequação
geral das
instalações
elétricas.

Não

Não

Não possui

Não

Sim

7230

Não possui

Satisfatório

Satisfatório

Sim

Não

Não possui

Não

Sim

Necessidade
de prédio
próprio e em
conjunto com
o necrotério.
Espaço
considerado
adequado pela
equipe após
reforma que
previu
ampliação e
adaptações
Necessária
reforma geral
(prédio
aparentement
e cedendo em
sua parte
frontal). Piso
inferior
frequentement
e sofre
inundações
(comprometen
do estrutura e
materiais
presentes,
lembrando que
os exames
necroscópicos
e clínicos
ficam
prejudicados).
Necessidade
de reforma
geral (devendo
ser estudada a
possibilidade
de demolição
e
reconstrução).
Não há
espaço para
armazenar
arquivos. Não
há sala para
Raio-X
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Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

São Caetano do
Sul

São Carlos

São João da Boa
Vista

Tipo de
ocupação

Prédio da
prefeitura.

Tipo de
construção

Prédio em
alvenaria,
anexo ao
cemitério
municipal.

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Necroscópico e
clínico

Prédio próprio

Prédio padrão
SPTC em
bloco estrutural

Necroscópico e
clínico

Prédio da
Policia Civil e
necrotério em
instalações da
prefeitura.

A cargo da
Polícia Civil
(duas salas e
banheiro).
Necrotério a
cargo da
prefeitura (no
interior de
cemitério
municipal).

Necroscópico e
clínico só que em
prédios distintos

1321

2432

3471

Não possui

Não possui

Não possui

Ventilação
Ausência de
aparelhos de
arcondicionado.
Sistema de
ventilação na
sala de
necropsia
insuficiente
(somente
vitrôs junto ao
terço superior
de uma das
paredes).

Satisfatório

Ventilação
insatisfatória.

Iluminação

Satisfatório

Iluminação
lâmpadas
fluorescentes
necessitam
manutenção.
Iluminação do
necrotério
inadequada

Satisfatório

Acessibilidade

Não

Não

Não

AVCB

Não

Segurança
patrimonial

Não possui

Espaços
suficientes?

Não

Não

Não possui.
Prédio sem
muros, apenas
com cerca de
arame.

Não

Não

Não possui.
Prédio sem
muros, apenas
com cerca de
arame.

Não

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Sim

Necessidade
de ampliação
urgente. Ideal
seria mudança
para prédio
próprio.

Necessitam de
manutenção,
prédio
apresentar
infiltrações,
encanamento
mesas de
necropsia
inadequada,
constantes
vazamentos;
aumento da
pintura
área
desgastada;
administrativa piso externo
e necrotério; gramado sem
construção
manutenção,
de muro de
precisa de
alvenaria,
calçamento,
guarita com
portões de
guardas
acesso estão
quebrados;
necessidade
de garagem
coberta, e
cobertura na
porta do
necrotério.
Águas pluviais
com
infiltrações no
teto.

Sim

Necessidade
de prédio
próprio.
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Continuação.

Equipes/Núcleos
do IML

São Joaquim da
Barra

São José do Rio
Preto

São José dos
Campos

Tipo de
ocupação

São usadas as
instalações da
Delegacia
Seccional de
São Jm.
Barra/SP,
Necrotério no
cemitério.

Prédio da
prefeitura.

Prédio próprio

Tipo de
construção

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Sala em
Necroscópico e
alvenaria
clínico só que em
concedida pela
prédios distintos
Polícia Civil

Prédio em
alvenaria,
anexo ao
cemitério
municipal.

Prédio em
alvenaria,
térreo

Necroscópico e
clínico

Necroscópico e
clínico

Ventilação

Iluminação

Acessibilidade

AVCB

Segurança
patrimonial

Espaços
suficientes?

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

2028

Não possui

Ventilação
insatisfatória.

Satisfatório

Não

Não

Não possui

Não

Sim

10573

Não possui

Ventilação
insatisfatória.

Insatisfatório

Não

Não

Não possui

Não

Sim

Não possui

Sistem
a de
preven
ção de
Necessidade de incêndi
aprimoramento
o não
Satisfatório da
Satisfatório. quanto ao acesso existen
área
Iluminação
para portadores
te
administrativa.
artificial em
de necessidades (inclusi
Exaustão
luzes
especiais
ve
deficiente no
fluorescentes.
(adaptações
Corpo
necrotério.
somente junto
de
aos banheiros) Bombe
iro
lavrou
autuaç
ão).

9134

Não possui

Sim

Não

Necessidade
de Sede
Própria e ou
Mudança de
Local com
independência
física e
adequações,
por exemplo:
não há
vestiário no
necrotério e na
sede, não há
local ideal
para
higienização
dos que
realizam a
necropsia.
A atual sede
do NPML
possui espaço
físico
suficiente para
acomodação
do mesmo,
porém
necessita de
reformas. O
Necrotério
necessita de
reforma e
ampliação do
espaço
físico.Necessi
dade de prédio
próprio

Necessidade
de reforma e
adequação
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Continuação.

Equipes/Núcleos
do IML

São Sebastião

Sorocaba

Suzano

Taboão da Serra

Tipo de
ocupação

Tipo de
construção

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Locação da
Prefeitura.Contr
ato à
Necroscópico e
disposição na
Casa adaptada clínico porém em
Prefeitura.
prédios distintos.
Necrotério
anexo ao
cemitério.

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Não possui

Não

Não possui

Sim

Não

Espaço
administrativo
e atendimento
clínico é
satisfatório.
Necrotério foi
reformado
pela prefeitura.

Não possui

Não

Não possui

Não

Sim

Precisa de
prédio próprio
e adequado.

2185

Não possui

Insatisfatória

15108

Laboratório
dividido em
duas partes
por falta de
espaço
físico,
dificultando
o trabalho.
Local sem
janelas e
ventilação.

Insatisfatória

Satisfatória

AVCB

Espaços
suficientes?

Iluminação
Iluminação
artificial
deficiente
(conta
somente com
algumas
lâmpadas
incandescente
s)

Acessibilidade

Segurança
patrimonial

Ventilação

Prédio
pertencente a
Delegacia do
Interior nº7

Instalações
adaptadas.

Prédio da
prefeitura

Prédio em
alvenaria
anexo ao
cemitério
municipal.

Necroscópico e
clínico

7782

Não possui

Satisfatória

Satisfatória

Não possui

Não

Não possui

Não

Sim

Prédio da
prefeitura

Instalações em
alvenaria,
parece uma
casa térrea
com
adaptaçoes

Necroscópico e
clínico

7454

Não possui

Insatisfatória

Insatisfatória

Não possui

Não

Não possui

Não

Sim

Necroscópico e
clínico

Necessidade
de reforma e
ampliação.
Desejável
prédio próprio.
Não tem RX,
não tem sala
de exames
ginecológicos,
não tem sala
atendimento
de presos
(medidas
cautelar), não
tem
laboratórios,
nem
alojamentos,
não tem
dependência
cartorária.
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Continuação.
Equipes/Núcleos
do IML

Tupã

Tipo de
ocupação

Prédio próprio
conjunto ao IC

Tipo de
construção

Prédio padrão
SPTC em
bloco
estrutural,
divisórias sem
revestimentos
de argamassa,
sem azulejos,
necrotério sem
azulejo com
revestimento
em tinta a óleo,
cobertura em
amianto

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)
Realizamos
todos os exames
de competência
do Instituto
Médico legal tais
como: lesão
corporal
compondo
também violência
doméstica,
embriaguez,
acidentes de
trânsito, exame
de idade, exame
cautelar,
Não temos
sexologia, exame
laboratório
complementar,ex
próprio, mas
ame indireto,
nos seria
necropsias:
1673
muito útil
homicídio,
para
suicídio, morte a
realizarmos
esclarecer,
exames
queda acidental,
prévios.
atropelamento,
colisões com
vítimas fatais,
exame em
cadáver em
estado de
putrefação,
exames em
ossadas,
pareceres e
outros exames
solicitados que
estejam ao
nosso alcance de
conclusão.

Ventilação

Satisfatório

Iluminação

Satisfatório

Acessibilidade

Sim

AVCB

Sim

Segurança
patrimonial

Não temos vigia.
Não existe
sistema de
monitoramento
eletrônico e temos
interesse em
instalação de
monitoração por
câmeras; temos
cerca elétrica,
mas está
inoperante.

Espaços
suficientes?

Sim

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Não

Excelente
espaço físico,
atualmente
comportando
todas as
necessidades
do setor, salvo
que será
necessário
uma sala de
arquivos, visto
que no
momento
usamos a sala
de raio x
(inativa). Seria
providencial
um laboratório.

79

Conclusão.
Equipes/Núcleos
do IML

Tipo de
ocupação

Tipo de
construção

Número de
Tipo de Exames casos atendidos
Laboratório
realizados
por ano (dados
2015)

Administrativo e
atendimento
clínico nas
instalações da
Polícia Civil (em
duas salas
cedidas).
Parceria entre
essa Equipe de
Perícias Médico
Legais e
Instalações em
Prefeitura
alvenaria
Exames clínicos
Municipal de
inadequadas, e necroscópicos,
Votuporanga
Votuporanga e tratando-se de
porém em
Administração
espaços mal prédios distintos.
do CEMIPAR
adaptados.
até que seja
construída as
nossas
dependências
próprias,
situada no
Cemitério
Parque “ jardim
das Flores de
Votuporanga.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Arquivo SPTC.

2740

Não

Ventilação

Iluminação

Acessibilidade

AVCB

Segurança
patrimonial

Satisfatório

Satisfatório

Não

Não

Não

Espaços
suficientes?

Não

Necessidade
Necessidade
de
de reforma?
Ampliação?

Sim

Necessidade
de prédio
próprio
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Assim, quanto ao IC, em 2015 foram atendidos 358.622 casos pelas unidades
do interior e Macro-São Paulo, que ocupam os 57 prédios avaliados por seus
usuários.
Destes

57

prédios,

somente

20

são

próprios,

ou

seja,

unidades

independentes averbadas em nome da SPTC. Destes 20 prédios foram construídas
entre 2003 e 2007, sendo unidades que seguiram dois modelos construtivos
elaborados por engenheiros e arquitetos da Secretaria de Segurança Pública, sendo
unidades térreas, conjuntas do IC e do IML, com mesmo padrão construtivo (blocos
estruturais, piso em granilite, salas com divisórias, isolamento em alambrado,
telhado de fibro-cimento, isolamento parcial por elementos vazados, janelas em
esquadria metálica com grade).
Vale noticiar que todas essas instalações apresentam hoje severas patologias
construtivas e são consideradas como espaços inadequados e aquém das
necessidades das Equipes, de forma geral.
Unidades do IC encontram-se instaladas em áreas compartilhadas com a
Polícia Civil, no total 15 unidades do interior e Macro-São Paulo ocupando porções
concedidas, destacando-se os Núcleos que em sua totalidade operam no interior
das Seccionais de Polícia (com exceção de Araraquara, não há nenhum Núcleo
construído, que seja efetivamente da Polícia Técnico-Científica e esteja em boas
condições e com instalações adequadas), (Figura 3).
Figura 3 – Unidade NPC de Marília. Acesso pavimento superior.

Fonte: Arquivo SPTC.
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Há 20 unidades do IC alugadas. Destas, 9 são pagas por prefeituras. Isso se
dá em decorrência da determinação do Governador em exercício, de 2016,
impedindo a renovação de contratos e novas locações de prédios mantidos pelo
Estado. Ainda, há duas das unidades do IC que operam em instalações da própria
prefeitura. Via de regra, estes espaços não oferecem condições à organização por
serem insuficientes à administração e trabalho pericial, além de possuírem poucos
cômodos ou áreas inadequadas às atividades abrigadas (Figuras 4 e 5).
Figura 4 – Unidade EPC de Bebedouro. Arquivo e Depósito.

Fonte: Arquivo SPTC.
Figura 5 – Unidade EPC de Barretos. Almoxarifado.

Fonte: Arquivo SPTC.
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De forma analítica, a Planilha revela que as instalações, de forma geral, são
inadequadas e inapropriadas às atividades pertinentes ao IC. Muitas áreas
fundamentais para os trabalhos forenses de Equipes, como laboratórios, funcionam
em espaços adaptados, com infraestrutura restritiva. Ainda, dos espaços com
laboratórios, o mesmo destina-se a todos os tipos de exame (Figuras 6, 7, 8 e 9).
Figura 6 – Unidade NPC de Araçatuba. Constatação Provisória de Drogas.

Fonte: Arquivo SPTC.
Figura 7 – Unidade EPC de Cruzeiro. Sala de Exame de Peças.

Fonte: Arquivo SPTC.
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Figura 8 – Unidade NPC de Marília. Laboratório.

Fonte: Arquivo SPTC.
Figura 9 – Unidade EPC de Ituverava. Laboratório.

Fonte: Arquivo SPTC.

Poucas são as unidades com área específica para exame veicular (somente
20 contam com esses espaços). A maioria das unidades, tanto Equipes quanto
Núcleos, realizam esses exames a vias públicas. Das unidades que contém este
espaço, um número ínfimo demonstra adequação: a maioria pede adequação
desses espaços com área coberta, iluminação externa, instalação de elevador
hidráulico, endoscópico e microrretífica para exame de chassis (Figura 10).
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Figura 10 – Unidade EPC de Jundiaí. Frontispício. Exame Veicular realizado em via pública.

Fonte: Arquivo SPTC.

Quanto à ventilação, chamou a atenção a relevância da existência de
ventilação natural para os usuários e a necessidade de instalação de ar
condicionado em todos os cômodos, apresentado aqui como item fundamental para
conforto térmico.
Quanto à iluminação, não há manifestação sobre a qualidade da iluminação
natural, sendo classificados os espaços como “satisfatórios” desde que guarnecidos
por iluminação fluorescente ou lâmpadas brancas. Aparecem reclamações
relacionadas a iluminação de pátio, externa à construção, inexistente na maioria dos
casos.
Quanto à acessibilidade, apenas 3 (três) unidades mostraram-se adaptadas
para acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Algumas declaram haver
acessibilidade parcial como presença de rampa, banheiros adaptados, presença de
piso tátil, de forma individual. Assim, das 57 unidades do IC, 54 não apresentam
condições de acessibilidade em acordo com a legislação vigente.
Quanto ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), apenas 2 (duas)
unidades possuem o Auto, entendendo-se estarem em conformidade com as normas
de segurança contra incêndios.
Quanto à Segurança Patrimonial, nota-se o desprovimento deste item junto às
instalações, de forma geral, verificando-se o isolamento por cerca em algumas
unidades ao invés de gradio ou muro, notando-se preocupação de todas às
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unidades quanto a este assunto. No entanto, percebe-se uma visão limitada de
segurança como a necessidade exclusiva de câmeras de segurança, sem agregação
de outros elementos concomitantemente como isolamento por muros, encerrados
por grades e sistema de controle de acesso, por exemplo (Figura 11).
Figura 11 – Unidade EPC de Piracicaba. Isolamento do Prédio.

Fonte: Arquivo SPTC.

Dos espaços ocupados pelo IC, 38 apontam necessidade de mudança para
novo lugar. Em geral, clamam por prédio próprio, instalações maiores e melhor
adaptadas para o desenvolvimento dos trabalhos periciais.
O IML atendeu 333.974 ocorrências em 2015, por estas unidades, no total 62,
instaladas no interior e Macro-São Paulo.
Destas instalações, 18 são prédios próprios averbados à Polícia TécnicoCientífica, 19 são áreas ocupadas em espaços concedidos pela Polícia Civil, 13 em
espaços concedidos pelas prefeituras e 12 são imóveis alugados sendo que 9
desses são contratos de locação mantidos pela prefeitura e três são alugados pelo
Estado. Assim, a maioria das unidades do IML encontra-se em espaços com
instalações adaptadas, com baixa qualidade operacional e de habitabilidade (Figuras
12, 13, 14 e 15).
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Figura 12 – Unidade NPML de Marília. Recepção.

Fonte: Arquivo SPTC.
Figura 13 – Unidade EPML de Mogi-Guaçu. Sala de Necropsia.

Fonte: Arquivo SPTC.
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Figura 14 – Unidade EPML de Rio Claro. Sala de Exame Sexológico.

Fonte: Arquivo SPTC.
Figura 15 – Unidade EPML de São Bernardo do Campo. Frontispício.

Fonte: Arquivo SPTC.

Nenhuma sala de necropsia apresenta-se em estado ideal de trabalho, ou
seja, atendendo às resoluções pertinentes a estes espaços, da Agência Nacional da
Vigilância Sanitária (ANVISA), mostrando-se ainda ergonomicamente inadequadas,
sem controle visual para privacidade dos exames (janelas baixas), e em condições
para higienização desfavoráveis, verificando-se, a exemplo, banheiro comum em seu
interior e mesas de trabalho administrativo no mesmo ambiente do exame
necroscópico (Figuras 16, 17 e 18).
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Figura 16 – Unidade EPML de Diadema. Sala de Necropsia.

Fonte: Arquivo SPTC.
Figura 17 – Unidade EPML de Suzano. Sala de Necropsia.

Fonte: Arquivo SPTC.
Figura 18 – Unidade EPML de Tupã. Sala de Necropsia.

Fonte: Arquivo SPTC.
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Vale considerar que a maioria das atividades desempenhadas pelo IML são
segregadas em dois prédios pois poucos são os espaços que abrigam condições de
união entre Clínica Médica e Exames Necroscópicos.
Nenhum dos prédios avaliados mostram-se adequados para o trabalho
médico-legal. Poucos são providos por sistema de exaustão e dos que o possuem o
mesmo é inadequado, como a exaustão do tipo axial (Figura 19).
Figura 19 – Unidade EPML de Fernandópolis. Sala de Necropsia com exaustão do tipo
axial.

Fonte: Arquivo SPTC.

Ainda, somente 3 prédios apresentam laboratório; não há espaço restrito e
ideal para guarda e conservação de material biológico, mesmo que provisoriamente
armazenado.
Falta controle sanitário às instalações verificando-se janelas, demais
aberturas sem vedações, falta de tanque séptico e controle sobre o lançamento do
esgoto oriundo do necrotério, efluente rico em gordura e com alto índice de DBO
(Demanda Bioquímica de Oxigênio), (Figura 20).
Figura 20 – Unidade EPML de Barretos. Sala de Necropsia.

Fonte: Arquivo SPTC.
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A acessibilidade é fator crítico às dependências do IML, declarando-se
apenas 9 das unidades estudadas como adequadamente acessíveis a portadores de
necessidades especiais. Aponta-se a criticidade do assunto ao tomar ciência que
muitos dos atendimento clínicos são a acidentados e feridos (Figuras 21 e 22).
Figura 21 – Unidade EPML de Ituverava. Frontispício.

Fonte: Arquivo SPTC.
Figura 22 – Unidade EPML do Guarujá. Recepção.

Fonte: Arquivo SPTC.

As queixas gerais quanto ao provimento das instalações referem-se à falta de
separação entre área de exames cautelares7 e atendimento público geral,
insalubridade e desconforto das áreas de necrotério, falta de espaço para arquivo,
alojamento, falta de laboratório e sala de Raio-X, apresentando-se demanda por
prédios próprios e adequados ao trabalho médico-legal (Figuras 23, 24 e 25).
7

Exames cautelares são aqueles realizados por médico-legista em presos sob custódia da
polícia, a fim de se verificar seu estado físico e mental, no início e no fim deste período.
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Figura 23 – Unidade EPML de São Caetano do Sul. Depósito.

Fonte: Arquivo SPTC.
Figura 24 – Unidade EPML de Mogi das Cruzes. Arquivo.

Fonte: Arquivo SPTC.
Figura 25 – Unidade EPML de Novo Horizonte. Sala de Exame Sexológico e Arquivo.

Fonte: Arquivo SPTC.
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Resumindo, há necessidade emergencial de novos prédios que abriguem
conjuntamente os Institutos de Criminalística e os Institutos Médico Legais, e que
essas unidades devam ser próprias para que se permita manutenção regular e
condição confortável para que seja acessível ao Estado a garantia da qualidade
desses ambientes ao desenvolvimento dos trabalhos da Polícia Técnico-Científica.
Diante do exposto, tomou-se a decisão de projetar um modelo de unidade
padrão de Equipe, de forma a acomodar as unidades do IC e IML da mesma região,
a fim de integrar o trabalho dos dois institutos, ainda, promover acomodação ideal
com arquitetura com identificação institucional que exibisse características visuais
próprias da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Assim, prosseguiu-se ao
modelo construtivo identificado como “Projeto Básico EPC/EPML”, a ser replicado
para todo o território estadual.
6.1 Projeto Básico de Instalação das Equipes do IC e IML – Projeto Básico
EPC/EPML

O “Projeto Básico” das equipes foi desenvolvido em 2013 pela equipe de
Assistentes Técnicos da Superintendência da Polícia Científica, denominado “Projeto
Básico EPC/EPML”, em parceria com o Departamento de Engenharia da cidade de
Ituverava que cedeu seus trabalhos para a construção, através de convênio com a
prefeitura da cidade, de uma unidade conjunta do Instituto de Criminalística e
Instituto Médico-Legal. Neste trabalho identifica-se como Projeto Básico A.
O Projeto Básico EPC/EPML (Projeto Básico A), trata-se de imóvel térreo, de
atendimento público, destinado às equipes do interior e Macro São Paulo que
atendem exames de natureza geral, definindo-se estas equipes como de
atendimento “clínico-geral”.
O prédio apresenta área construída de 1.176,51 m2, sendo 490,22 m2
destinados às instalações do IC e 466,09 m2 para o IML. O prédio é isolado por
muros de alvenaria encerrados por gradil metálico anterior, guarnecido por três
portões de folha dupla, precedido de jardim e área de estacionamento para
portadores de necessidades especiais.
As unidades da Equipe de Perícias Criminais (EPC) e da Equipe de Perícias
Médico-Legais ( EPML) encontram-se, respectivamente, à esquerda e à direita do
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imóvel, e estão vinculadas por um corredor que apresenta calçada de piso
intertravado, dotada de cobertura de 80 cm para ambas as unidades. O prédio da
EPC é constituído por 20 cômodos, sendo sete destinados às análises laboratoriais
e localizados na parte anterior do imóvel, uma área de recepção ao público e outros
setores administrativos na parte média do imóvel e área restrita de conforto
masculino (duas) e feminino (uma) na parte posterior do imóvel. A parte úmida é
composta por uma cozinha e nove banheiros (dois destinados ao público e
adaptados para deficientes e sete de uso privativo).
O prédio do EPML é constituído por 18 cômodos, sendo seis destinados às
análises laboratoriais, seis de uso administrativo, dois de uso restrito para conforto
masculino e feminino e uma área de recepção ao público. A parte úmida é composta
por uma cozinha e 11 banheiros (dois destinados ao público e adaptados para
deficientes e nove de uso privativo).
A área que abriga o IC apresenta em seu frontispício as áreas de exame
balístico (25,24 m2), pegada a uma garagem com elevador elétrico para exame
metalográfico veicular (26,71 m2) que comporta um único veículo automotor, ao lado
dessa garagem tem-se a sala do perito plantonista (21,53 m2) que executa este tipo
de exame, e esta volta-se para uma sala com bancadas e pias, encerrada por sala
cofre, para exames de peças (total de 25,07m2).
Há um único laboratório, com sala cofre, com área total de 18,27 m 2, com
bancada, pia capela de exaustão e espaço para a acomodação de um conjunto de
mesa e cadeira.
A planta do IC traz duas estações de trabalho com acesso interno de 24,5 m 2
cada, uma sala para acomodação de plantonistas de 18,55 m 2, ao lado de uma área
de atendimento ao público situada ao meio do prédio (12,3 m 2) com dois banheiros
públicos de 2,83 m2 cada. A área de acesso público é encerrada por um balcão de
atendimento comum à Área de Protocolo, tratando-se de área administrativa, de
acesso restrito pelo corredor interno do prédio do IC, com área de 26,76 m 2 mais
cofre de 6,92 m2.
A Área de Protocolo fica à frente da Área de Arquivo, de 17 m 2, esta fica ao
lado da chefia, com lavabo, com área total de 31,52 m2.
O terço inferior do prédio do IC comporta duas suítes destinadas ao conforto
masculino, uma de 19,3 m2 e outra de 17,86 m2, sendo que estre elas situa-se sala
de arquivo com abertura única para o corredor interno de passagem, com 9,44 m 2.
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Há um banheiro de uso restrito a funcionários à frente do almoxarifado com
duas cabines (masculina e feminina) pra abrigo do sanitário, com área total de
aproximadamente 8 m2; ao lado fica o conforto feminino, sendo uma suíte de 16,21
m2.
Os últimos cômodos do prédio do IC destinam-se a um depósito de material
de limpeza (DML), de 7,7 m2, com banheiro (2,72 m2) de um lado, e uma cozinha de
21 m2, aproximadamente, do outro lado.
O sítio do prédio destinado ao IML, opostamente à distribuição verificada no
IC, apresenta à frente uma cozinha de 18,49 m 2, assim como o conforto feminino
contendo um banheiro (18,4 m2), pegada à suíte de conforto masculino de 18,58 m 2.
Assim como no prédio do IC, há um almoxarifado (10,45 m 2) entre estes dois
dormitórios, com abertura única (porta) voltada para o corredor de acesso interno.
Ao lado da cozinha há uma Sala de Reunião de 23,42 m 2.
O banheiro para uso dos funcionários do prédio segue o mesmo padrão do
IC, com área total de 6,98 m2 aproximadamente. À frente deste há a Sala da Chefia,
com lavabo, apresentando área total de 19,63 m 2.
No terço médio do prédio, de acesso público, tem-se uma área de recepção
com dois banheiros (30,67 m2), balcão de atendimento que interliga esta área com a
área administrativa denominada Sala de Protocolo (20,35 m 2), assim como no IC,
contendo sala cofre, com 3,78 m2 da área total.
À frente desta área, tem-se uma área de atendimento público dividida em três
salas conjugadas: Sala de Exames Sexológicos com banheiro (15,26 m 2) com
acesso para Sala de Exames Clínicos (13,89 m 2), e esta com acesso à área de
Recepção de Presos (9,35 m2), com abertura para área de circulação externa.
Continuamente à área de exames, tem-se o arquivo do IML (13,32 m2) e um
Depósito de Material de Limpeza (DML) com banheiro (14,17 m 2).
A área de movimentação de corpos fica aos fundos do prédio. Há acesso
interno para a sala de reconhecimento (5,62 m 2), sendo este o acesso para a área
de necropsia.
As instalações da área de necropsia compreendem uma área posterior de
circulação de funcionários com banheiro, totalizando 25,16 m 2.
Há uma sala de necropsia isolada, de 23,97 m2, destinada à perícia em
putrefeitos. Esta área tem porta voltada para o salão de necropsia, sendo que neste
há uma câmara frigorífica de 20,77 m2 e área de Raio X (17,29 m2), à extremidade

95

do prédio, também com acesso para o interior do salão (área total de 142 m 2,
aproximadamente).
Aos fundos, com acesso ao salão de necropsia, há uma área coberta, com
piso cerâmico, para trânsito de viaturas do tipo carro de cadáver, destinada ao
descarregamento de corpos.
A seguir a Figura 26 a planta delineada e o desenho tridimensional do prédio
assim projetado. E nas Figuras 27, 28 e 29 perspectivas do projeto.
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Figura 26 – Planta Projeto Básico – padrão construtivo de EPC/EPML.

Fonte: Arquivo SPTC.
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Figura 27 – Frontispício do prédio padrão EPC/EPML

Fonte: Arquivo SPTC.

Figura 28 – Corredor central do prédio padrão EPC/EPML.

Fonte: Arquivo SPTC.
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Figura 29 – Área posterior do prédio padrão EPC/EPML

Fonte: Arquivo SPTC.

A primeira unidade a ser construída com este modelo foi a EPC/EPML de
Assis, através de convênio estabelecido com a prefeitura, no momento em fase final
de obra e prestes à ocupação, (Figuras 30 e 31).
Figura 30 – Unidade EPC/EPML de Assis em 22/03/2016.

Fonte: Arquivo SPTC.
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Figura 31 – Unidade EPC/EPML de Assis em 28/06/2016.

Fonte: Arquivo SPTC.

6.2 Pesquisa arquitetônica aplicada à fase pré-construção.
O desenvolvimento de um projeto arquitetônico deve contemplar o estudo da
funcionalidade que o mesmo deverá desempenhar, no atendimento a seus usuários.
Uma proposta arquitetônica nunca é definitiva até que o espaço projetado esteja
adequado ao uso, devendo ser reanalisado, buscando sua otimização.
Diante de uma planta de um prédio a abrigar dois institutos policiais, de
atendimento público, com peculiaridades restritivas às suas atividades, e com a
proposta de expansão deste projeto para todo o Estado, cabe um estudo detalhado
sobre a proposta arquitetônica inicial a fim de validá-lo antecipadamente à sua
difusão.
A análise crítica do projeto arquitetônico sob a ótica restrita de um único
profissional, por melhor que ela seja, por mais ampla que seja a formação e boa
vontade do profissional, não estabelece parâmetros confiáveis quando da
remodelação de uma proposta arquitetônica, sendo providencial a participação de
outros personagens que principalmente conheçam as atividades desenvolvidas
nessas instalações.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, oficiou a SPTC em 2015
quanto às melhorias de suas unidades, solicitando que se planeje as reformas e
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obras de adequação de forma coordenada com peritos criminais e peritos médicolegais, bem como outros servidores diretamente afetados, de modo que atenda às
necessidades

de operação, com a finalidade de se oferecer maior subsidio ao

desenvolvimento de projetos de espaços forenses.
Especificamente relacionados ao IML, no período compreendido entre maio
de 2014 e setembro de 2016, à SPTC foram apresentadas, no total, 24 notificações,
ofícios, entre outros documentos oficiais como inquéritos civis públicos, relacionados
à apuração de irregularidades nas Equipes e Núcleos de Perícias Médico-Legais do
Interior, Capital e Grande São Paulo, procedentes do Centro de Vigilância Sanitária
e do Ministério Público.
Os documentos em referência originam-se de visitas técnicas às instalações
do IML em todo o Estado por órgão oficiais públicos, com consequente Relatório de
Inspeção Sanitária apontando-se irregularidades nas condições de funcionamento e
incorreções, no geral, quanto às instalações, gerenciamento e controle sobre os
resíduos gerados, condições de trabalho e de atendimento público, solicitando-se
esclarecimentos, medidas corretivas sanitárias e demais providências à SPTC para
legalização de suas unidades, com ameaças factíveis à interdição de unidades do
IML.
Espaços forenses devem ser pensados de forma a garantir a biossegurança
dos agentes envolvidos, evitar a contaminação de provas e propiciar a manutenção
da cadeia de custódia da prova, indo além da arquitetura normativa de laboratórios
comuns, daí a visão do profissional que lida com a matéria ser relevante para o
estudo de caso apresentado.
A validação da proposta de trabalho, diante da intenção de otimização do
Projeto Básico de equipes do IC e IML, depende da participação dos trabalhadores
no processo de discussão e análise crítica, compondo equipes básicas de
referência, de acordo com o assunto pertinente à cada área do prédio.
Desta forma, evitam-se soluções advindas de um único técnico a decidir
sobre a configuração espacial de um edifício, pautadas somente em normas e em
uma visão estreita em relação à amplitude e multidisciplinariedade do trabalho
pericial.
Reconhece-se que um arranjo espacial adequado às instalações do IC e IML
só é possível com a participação dos profissionais especializados que as ocupam,
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na reflexão e idealização do espaço de trabalho, vislumbrando-se a prática correta e
adequada de exames periciais.
Intenciona-se com essa reflexão sobre a planta do projeto, avaliar se o
dimensionamento e disposição inicialmente propostos estarem em acordo com o
cotidiano da prática profissional e com a necessidade que cada tipo de exame
pericial desenvolvido pelas Equipes demanda.
Como parte da pesquisa arquitetônica aplicada à fase pré-construtiva, foram
instituídas equipes básicas de referência (grupos focais) classificadas de acordo com
a formação, experiência e especialidade em áreas chaves dos exames periciais:
equipe para estudo sobre laboratório de ensaios químicos; equipe de médicoslegistas e auxiliares de necropsia para estudo sobre as salas de exames clínicos e
necrotério; equipe para estudo sobre ambientes de exames balísticos; equipe para
estudo sobre ambientes de risco biológico; equipe de exame veicular e revelação de
chassis.
As equipes foram formadas diante de convite aberto, apresentando-se a
proposta de contribuição técnica para a otimização dos ambientes de trabalho do IC
e IML, formando, então, um corpo técnico consultivo e deliberativo.
Ainda, confere-se a necessidade de se correlacionar e sistematizar
informações

apreciadas

na

Norma

às

informações

trazidas

durante

o

desenvolvimento da Pesquisa Arquitetônica, elaboradas com a participação dos
grupos focais e conhecimento sobre as atividades pertinentes ao IC e ao IML.
O conhecimento sobre as atividades funcionais por meio de informações
categóricas sobre “como se faz” fornecidas pelos grupos focais, estabelece a forma
como deve ser o espaço de trabalho para servir o profissional de forma adequada,
impedindo o desconforto, a desorganização, a insalubridade, ou que o mesmo seja
incompatível diante da garantia e certificação da qualidade e idoneidade do exame
pericial.
“Entender como as atividades acontecem independentemente da tarefa
prescrita em atribuições e normas de procedimentos torna-se o fio condutor para a
percepção das distintas realidades de uma instituição”. (PATTERSON, 2011, p. 64).
Acrescenta-se o questionamento a ser apresentado aos grupos de trabalho
(Grupos Focais) em relação ao escopo inicial do Projeto Básico, se o mesmo permite
que a atividade pericial se desenvolva a contento, se há necessidade de espaços
complementares ou uma nova disposição de escopo, setorização para fluxo
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contínuo e controle da prova, de acordo com as categorias de verificação
padronizadas em arquitetura: contiguidade, proximidade e separação, como base da
definição das relações espaciais em um ambiente.
O apontamento por estes profissionais são resultantes do profundo
conhecimento das rotinas e procedimentos diários na execução das atividades
profissionais realizadas nas instalações do IC e IML, ainda, conferindo padrões
ideais que deveriam ser adotados para a qualidade e certificação do trabalho pericial
e médico legal.
A

seguir,

apresenta-se

a

Pesquisa

Arquitetônica

proposta

para

o

desenvolvimento de um novo desenho arquitetônico, tratando-se de uma
programação delineada por tópicos para condução dos trabalhos com a finalidade
de melhoria do Projeto Básico das equipes do IC e IML (EPC/EPML).
a)

Apresentação do Projeto Básico aos Grupos Focais através de

reuniões e esclarecimentos quanto às observações feitas nos respectivos ambientes
de trabalho;
b)

Levantamento de aspectos técnicos normativos e legislação pertinente,

contribuintes à otimização do Projeto Básico;
c)

Avaliação Pós-Projeto do prédio de Assis e Andradina através de visita

técnica às instalações e estudo do Projeto Executivo;
d)

Levantamento da opinião dos participantes da análise do desenho do

Projeto Básico quanto aos 12 (doze) tópicos pertinentes ao espaço de trabalho de
acordo com a ISO 6241:1984;
e)

Tratamento dos dados coletados utilizando elementos técnicos que

permitam traduzir informações subjetivas em determinantes arquitetônicos relativos
a sugestões de alteração do Projeto Básico trazendo diretrizes de projeto para
otimização do prédio EPC/EPML.
Com a aplicação desta Pesquisa Arquitetônica, norteada pela participação de
usuários, objetiva-se chegar à maior precisão no dimensionamento dos espaços de
trabalho; distribuir as áreas de acordo com as reais necessidades de funcionamento
a contento dos Institutos de Criminalística e Médico-Legal quando da sua integração
espacial; e implantar qualidade construtiva ao Projeto Básico.
Ainda, permitirá a redefinição arquitetônica para execução de novos prédios;
caracterização da imagem institucional a ser refletida na definição do projeto
arquitetônico; a criação de especificações técnicas de obra para orientação de
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intervenções em espaços ocupados pela SPTC, de forma a garantir que adaptações
proporcionem qualidade ambiental; orientação para contratação de empresas para
desenvolvimento de projeto e obras públicas, tendo em vista que as diretrizes
definidas fazem parte do Memorial Descritivo dentro do processo licitatório de obras
e serviços comuns de engenharia; transparência e coerência nas decisões a serem
tomadas durante a execução de obras da SPTC.

6.3 A ISO 6241:1984 e seus 14 (quatorze) tópicos sobre qualidade construtiva.
De acordo com os tópicos da Norma de embasamento deste trabalho, a dirigir
a qualidade habitacional da unidade em estudo, apresentam-se abaixo pontos
pertinentes às suas necessidades quanto ao uso e à operacionalidade:
a)

Estabilidade estrutural: como se trata de prédio em pavimento térreo,

isolado, este item não foi considerado notório pela pesquisadora;
b)

Segurança contra incêndio: A área construída apresenta metragem

superior à inexigibilidade prevista pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
Assim, faz-se necessária a aplicação das ITs (Instruções Técnicas) ao espaço para
aquisição do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). No entanto, devido à
atividade, considerando-se a importância da proteção à prova material, entende-se
como primordial a proteção contra incêndio nas edificações que comportam os
exames periciais, devendo-se ir além da regulamentação de funcionamento da
unidade;
c)

Segurança ao uso e ocupação: considera-se um dos itens mais

importantes da Norma a ser considerado nas instalações do IC e IML, devido às
atividades desenvolvidas, pois o prédio armazena, mesmo que temporariamente,
produtos valiosos oriundos de crimes, provas técnicas passíveis de questionamentos
por parte de assistentes técnicos, sujeitas à exibição, equipamentos caros, produtos
químicos perigosos, documentos públicos, informações judicialmente sigilosas, o
patrimônio público em si, ainda realiza atendimento público, recebendo dentre estes
vítimas, criminosos e suspeitos.
d)

Estanqueidade: este item da Norma é bastante relevante a prédios

que abrigam necrotério. Os gases oriundos da decomposição cadavérica trazem
desconforto aos usuários do prédio e também à população vizinha à edificação,
sendo comum protestos de moradores contra instalações de unidades do IML em
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seus bairros. Deve-se dar especial atenção ao exame necroscópico realizado em
putrefeitos. A estanqueidade refere-se a fluidos em geral, sendo pertinente pensar
ainda no efluente biológico líquido originário da lavagem de cadáveres, lavagem do
necrotério e lavagem de viaturas que transportam corpos, geralmente feita no
mesmo ambiente de guarda destes veículos.
e)

Conforto higrotérmico: entende-se como controle de umidade,

principalmente em áreas frias, áreas de conforto,

de guarda de provas, pois a

umidade pode deteriorar a contraperícia impactando negativamente na integridade
da cadeia de custódia;

de área de lavagem constante devendo o controle de

umidade garantir a higiene, impedindo a formação de fungos.
f)

Pureza do ar: as diferentes atividades desenvolvidas no prédio, com

riscos de contaminação e atmosfera distintas levam a projeção específica de
sistemas de exaustão com características e sistema que podem diferir entre si.
Entende-se que em ambientes de exames periciais e médico-legais é impossível
pensá-los sem considerar a implantação de sistema de exaustão para garantia da
pureza do ar e consequentes segurança, conforto e qualidade ambiental.
g)

Conforto Acústico: a instalação de compressores de ar no ambiente

de laboratórios levam à ruidosidade ambiental excessiva, agravada pelo ambiente
fechado. Alguns locais devem apresentar tratamento acústico diferenciado quando
se pensa na preservação de informações judicialmente confidenciais e ainda na
preservação do indiciado e da vítima, personagens circulantes em algumas áreas do
prédio do IC e do IML. Outro aspecto diferenciado relaciona-se com a carga horária
e com o regime de trabalho de Peritos Criminais. Assim, o prédio que abriga a
equipe deve prever área de conforto, assim, sendo uma área de prevalência do
silêncio para efetivo descanso.
h)

Conforto Visual: trata-se de parâmetro relevante para ambientes de

trabalho quanto à iluminação (natural e artificial) adequada a cada espaço, em
acordo com a atividade desenvolvida, incluindo aí a necessidade de área escura
para revelação de vestígios em sangue. Há a necessidade de se prever também, em
pontos estratégicos, a contemplação de barreiras visuais para conforto preservandose a privacidade, a proteção ou o constrangimento visual, pertinentes às atividades
periciais e médico-legais em espaços compartilhados com setores administrativos e
de atendimento público. Outro aspecto que garante conforto visual é a possibilidade
de espaços fechados transparentes, a fim de facilitar a organização e a inspeção
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pelo perito sem a necessidade de abertura constante de portas; elementos
transparentes são opções bastantes interessantes em áreas de laboratório para que
se permita a visitação sem no entanto entrar nesses espaços que devem ser de
acesso restrito e controlado.
i)

Conforto tátil: a pesquisadora entende que este item seja pertinente a

áreas residenciais. Assim, não havendo aplicação à área em estudo.
j)

Conforto Antropodinâmico: espaços de trabalho devem prever em

sua arquitetura aspectos ergonômicos, de adequação para uso que não demandem
demasiado esforço. No prédio padrão EPC/EPML, de acordo com as atividades
pertinentes, deve-se entender que a manobrabilidade de carrinhos, macas e viaturas
entram

nessas

considerações;

ainda

há

a

acessibilidade

não

só

como

obrigatoriedade e atendimento legal, porém como participação, integração e
inclusão, dando independência e conforto a usuários com debilidade, portadores de
necessidades

especiais

ou

acidentados,

com

suas

funções

locomotivas

temporariamente comprometidas.
k)

Condições de Higiene: é essencial a separação de áreas sujas de

áreas limpas para controle de contaminação, já que se tem áreas de circulação em
espaços compartilhados e ainda de uso comum. Quanto às áreas de exames
necroscópicos é fundamental o controle de insetos seja por barreiras físicas ou
controle de temperatura ambiente. As área com possibilidade de risco biológico
devem ser pensadas de forma a facilitar a higienização e desinfecção, garantindo
rápida e eficiente higiene no espaço de trabalho.
l)

Adaptabilidade dos espaços aos usos específicos: os espaços que

compõem as instalações do IC e IML devem ser pensados tanto individualmente,
para adequabilidade ao uso, quanto interligados, para promoção de fluxo de trabalho
organizado, controlado e ideal aos Procedimentos Operacionais (POPs). As áreas
devem então ser analisadas quanto à dimensão e disposição, considerando-se
aspectos intrínsecos às atividades desenvolvidas. Espaços forenses devem prever o
avanço tecnológico e emprego de novos equipamentos e procedimentos, devendo
então ser flexíveis para adaptações futuras, prezando pela constante atualização
dos exames periciais.
m)

Durabilidade: considerando-se que as edificações são dinâmicas e

durante a vida útil de um edifício são executadas intervenções preditivas, deve-se
almejar que a infraestrutura seja suficientemente capaz de preservar o investimento

106

inicial e garantir condições técnicas de alteração, ampliações e adequações durante
cerca de 20 anos.
n)

Economia: as soluções devem levar em consideração fatores

econômicos para que sejam alternativas viáveis. A disposição de espaços
refrigerados deve levar em consideração a incidência solar para promoção de
economia energética, assim como a disposição de aberturas em áreas de trabalho
administrativo e recepção prevalecendo-se a iluminação natural. Outra possibilidade
interessante é a adoção de mobiliário em alvenaria em alguns espaços do prédio,
desde que não leve ao engessamento de áreas passíveis de modificação de uso em
adequações futuras.

6.4 Levantamento de Legislação Pertinente aos Espaços do Projeto Básico.

O balizamento do escopo do prédio em estudo, a atender padrões de
qualidade construtiva e habitabilidade trazidos pela ISO 6241:1984, não se dará
apenas por leis, mas também normas e por diretrizes técnica orientativas às boas
práticas em ambientes semelhantes ao abrigo de exames forenses, devendo-se
recorrer a ampla legislação nacional existente já que trata-se de um ambiente
especial de trabalho e este compõem diversas naturezas dentro na investigação
criminal.
Sugere-se ainda consulta a referenciais de outras áreas mas que no entanto,
podem agregar valor ao produto final deste trabalho, de forma que o embasamento
legal e normativo seja amplo o suficiente para priorizar a classificação dos espaços
de trabalho do IC e do IML de São Paulo como adequados, e ainda, na visão do
usuário, serem considerados “um bom ambiente de trabalho”.
Assim, consideram-se valiosos para o desenvolvimento dos trabalhos e
aclaramento de ideias os documentos a seguir a Quadro 3 apresentados:
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Quadro 3 – Documentos referenciais.

Norma/Lei

Fonte

Ano

NR 8 - EDIFICAÇÕES - Estabelece requisitos técnicos mínimos que
devem ser observados nas edificações, para garantir segurança e
conforto aos que nelas trabalhem.

MTE

1978

NR 23 – Norma Regulamentadora – Proteção Contra Incêndios

MTE

1978

NR 21 – Norma Regulamentadora – Trabalho a céu aberto.

MTE

1978

NBR 6401 Instalações centrais de ar-condicionado para conforto Parâmetros básicos de projeto

ABNT

1980

NBR 5413 Iluminância de interiores – Dispões sobre projeto de
iluminação natural e artificial.

ABNT

1992

NBR 12179 – Tratamento acústico em Recintos fechados

ABNT

1992

NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques
sépticos.

ABNT

1993

NBR 7198 – Projeto e execução de instalações prediais de água
quente.

ABNT

1993

NBR 13534 – Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais
de saúde – Requisitos para segurança.

ABNT

1995

Portaria no 368 - Regulamento Técnico sobre as condições higiênicosanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos
elaboradores/industrializadores de alimentos.

MAPA

1997

RDC nº 50 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento,
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde.

ANVISA

2002

RDC nº 307 – Altera a Resolução – RDC no 50 que dispõe sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de
saúde.

ANVISA

2002

RDC nº 306 – Dispõe sobre o regulamento técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

ANVISA

2004

RDC Nº. 216 - Dispõe sobre Regulamento Técnico de boas práticas
para serviços de alimentação.

ANVISA

2004

NBR 7256 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de
saúde (EAS) - Requisitos para projeto e execução das instalações

ABNT

2005

Continua.
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Conclusão.
Norma/Lei

Fonte

Ano

Resolução CONAMA no 358 – Dispõe sobre o tratamento e a
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências.

CONAMA

2005

Resolução SS – 28 - Aprova Norma Técnica que disciplina os serviços
de necrotério, serviço de necropsia, serviço de somatoconservação de
cadáveres, velório, cemitério e as atividades de exumação, cremação e
transladação, e dá outras providências.

ANVISA

2013

NR 24 – Norma Regulamentadora – Condições Sanitárias e de
Conforto de Locais de Trabalho.

MTE

2014

NR 17 – Norma Regulamentadora – Ergonomia

MTE

2015

NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.

ABNT

2015

Fonte: Elaborado pela autora.
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7 RESULTADOS

Seguem-se os resultados obtidos por meio da pesquisa normativa e legal, das
visitas técnicas realizadas às unidades recentemente construídas das Equipes
IC/IML de Andradina e Assis e dos dados advindos dos grupos focais.

7.1 Dados normativos e legais.
A busca de informações pertinentes ao projeto de pesquisa, que
incrementariam a qualidade habitacional, definindo-se diretrizes de projeto, levou à
consulta de extensa legislação e normas com abordagem especial a espaços de
saúde, espaços de rígido controle ambiental como os da indústria de alimentos,
normas trabalhistas sobre operação e condições laborais, espaços laboratoriais e
condições ideais de instalações.
Assim, a ampla consulta a textos diretivos mostrou-se necessária pois fez-se
necessário o agrupamento de informações dispersas nestes documentos pois não
foi encontrada nenhuma norma específica que trata exclusivamente de espaços
forenses.
Primeiramente, é importante que se entenda que uma vez que um prédio
abrigue qualquer atividade pertinente ao IML, fica classificado como estabelecimento
assistencial de saúde (EAS), assim, de acordo com a RDC no 189, em seu artigo 1o,
deverá ter seus projetos de arquitetura avaliados e aprovados pelas vigilâncias
sanitárias estaduais ou municipais.
Assim, o projeto em desenvolvimento deverá ser submetido à consulta e
aprovação da Vigilância Sanitária Estadual e ao final da obra, mediante visita técnica
do mesmo órgão às instalações, obter-se-á o alvará de funcionamento da unidade.
As diretrizes de projeto deverão, então, atender ao mínimo o que se
apresenta na RDC no 50, que em seu texto define-se como instrumento para
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimento assistenciais de
saúde.
Aponta-se que a aprovação do projeto não exime os responsáveis do
cumprimento dos demais protocolos exigidos por lei para autorização de
funcionamento como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades de
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proteção sanitária e do meio ambiente, ainda, mesmo havendo uma hierarquia entre
as três esferas de poder (Federal, Estadual e Municipal), o autor ou o avaliador de
projeto deverá considerar a prescrição mais exigente.
De acordo com a RDC no 50, o projeto é avaliado quanto sua adequação
arquitetônica às atividades desenvolvidas pela EAS; sua funcionalidade, avaliandose aqui os fluxos de trabalho, materiais e insumos propostos; o dimensionamento
dos ambientes; as especificações básicas dos matérias de acabamento propostos e
a adequação tanto das instalações ordinárias quanto especiais, incluindo-se aqui o
sistema de tratamento de resíduos de serviços de saúde (RSS). Quando não for
possível o atendimento a todos estes itens, deve-se priorizar o fluxo de trabalho,
materiais e insumos, para que se confira adequado controle sobre possível
contaminação

ambiental

biológica

(AGÊNCIA

NACIONAL

DE

VIGILÂNCIA

SANITÁRIA, 2002a).
O cumprimento da RDC no 50 dá-se mediante classificação dos atributos do
EAS, pois cada composição de atribuições propostas definirá a tipologia própria a
ser implantada, a fim de que o projeto esteja diretamente vinculado às atividades
pertinentes ao estabelecimento (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
2002a).
Dentro da lista de atribuições e atividades trazidas por esta resolução, definese que ao IML atribui-se a classificação de Estabelecimento Assistencial de Saúde
por prestar atendimento imediato a pacientes externos em situações de sofrimento,
com ou sem risco de vida. Desdobra-se em sub-atividades do IML, sob orientação
do mesmo texto, a prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia
(atribuição 4).
Como a unidade em estudo apresenta mais de uma das atividades da
atribuição 4 listadas na RDC no 50, identifica-se a patologia clínica e a anatomia
patológica e citopatológica, nesta ressalta-se o exame necroscópico e emissão dos
respectivo laudo.
Assim, define-se que a instalação deverá apresentar sala de recepção e
registro de material, assim como área para emissão e codificação de laudo de no
mínimo 6 m2; sala de necropsia dividida em área de exames e Câmara frigorífica
com no mínimo 17 m2, com dimensão mínima de 2,8 m, acrescentando-se 8,5 m2
por mesa adicional, devendo a instalação ser abastecida por água fria, sistema de
exaustão e instalação elétrica emergencial, devendo estar adaptada aos
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equipamentos a ser instalados ou utilizados (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, 2002a).
A instalação de sistema predial de água quente à região do necrotério é
providencial para que se facilite a limpeza da área, apesar da RDC no 50 exigir
apenas o abastecimento por água fria. Sendo assim, o projeto construtivo deverá
seguir a NBR 7198:1993 que trata do projeto e execução de instalações prediais de
água quente.
Sob orientação da NBR 7198:1993, o projetista deverá optar por aquecedor
instantâneo, que não exige reservatório de água quando de sua passagem por ele.
O sistema deverá garantir de forma contínua, água em quantidade suficiente e
temperatura controlável, com segurança, para lavagem da área de necrotério e
imediações, com pressão compatível aos aparelhos sanitários e da tubulação, para
garantir perfeito funcionamento do sistema (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1993a).
Voltando-se ao dimensionamento dos espaços, a área de arquivo de peças,
lâminas e blocos, entendendo-se ser a sala de custódia especificada pelo IML, deve
apresentar área mínima de 12 m2 conforme a Resolução RDC no50 (AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002a).
Apresenta-se como área de apoio logístico a área do necrotério destinada ao
embarque de carro funerário, em área externa, com no mínimo 21 m 2, e sala de
preparo de cadáver, esta devendo apresentar no mínimo 14 m 2 e ser abastecida por
água fria.
Ainda como área de apoio logístico definida por esta Resolução e
característica da unidade em estudo, deve-se prever área mínima de 5 m2, com
dimensão mínima de 2 m para quarto de plantonista, um vestiário com vaso
sanitário, pia e chuveiro para cada sexo, com área mínima de 0,5 m2 por
funcionário/turno, sendo 25% para homens e 75% para mulheres, abastecido por
água quente e fria. Depósito de Material de Limpeza (DML) com no mínimo 2 m 2 de
área e dimensão mínima de 1m, abastecido por água fria; área de abrigo de
resíduos de saúde, devendo ser lixeiras com no mínimo 2 boxes, um para depósito
de resíduos comuns e outro para resíduos biológicos, contemplando-se área para
higienização de recipientes coletores, abastecido por água fria (AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002a).
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Dos critérios apresentados para projetos de EAS, quanto à circulação, devese restringir ao máximo o número de acessos às instalações, a fim de se conferir
maior controle da movimentação pelo prédio, evitando-se o tráfego indesejado por
áreas restritas, o cruzamento desnecessário de pessoas e serviços distintos, além
dos problemas decorrentes de desvio de materiais, que no ambiente forense poderia
ser interpretado como material de exame pericial.
Os corredores deverão possuir no mínimo 1,2 m de largura, as portas de
acesso a consultórios deverão prever vão livre mínimo de 0,80m x 2,10 m. Todas as
portas destinadas à passagem de macas e de laboratórios devem ter no mínimo vão
livre de 1,10 m x 2,10m. As portas de banheiros e sanitários destinados aos
examinados, devem abrir para fora do ambiente.
Os sistemas de controle ambiental nos EAS abrangem duas
dimensões: a endógena, que considera o edifício em sua finalidade
de criar condições desejáveis de salubridade através do
distanciamento das pessoas das variáveis ambientais externas, e a
exógena, que observa os impactos causados pelas construções no
meio ambiente externo alterando, de forma positiva ou negativa, suas
condições climáticas naturais. As decisões de projeto dos EAS
devem preocupar-se em atender sua dimensão endógena sem
acarretar interferências negativas nas características ambientais de
seu entorno. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
2002a, p. 92).

Assim, é exigido que ambientes funcionais dos EAS que demandam sistemas
especiais de controle de qualidade do ar, em funções de suas atividades produtoras
odores, devam apresentar maiores níveis de assepsia. São ambientes que não
demandam condições especiais de temperatura e umidade, mas necessitam de
exaustão mecânica.
A NBR 7256/2005 apresenta requisitos para projeto e execução das
instalações de tratamento de ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Esta
Norma se aplica a espaços com nível mínimo de risco igual a 1(risco de nível 1), de
acordo com a tabela A.1 anexa a este documento, na qual especifica-se “salas de
necropsia”, indicando que a situação a se controlar, neste ambiente, são os agentes
químicos e os agentes biológicos, definindo vazão mínima de ar total de 36
(m3/h)/m2 e nível de pressão ambiente negativa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2005).
Para melhor esclarecimento, esta tabela A.1 da NBR 7256/2005 classifica o
risco de ocorrência de eventos adversos à saúde por exposição do ar ambiente,
sendo o nível 1 a classificação de área onde não foi constatado risco de ocorrência
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de agravos à saúde relacionados à qualidade do ar, porém algumas autoridades,
organizações ou investigadores sugerem que o risco seja considerado.
As instalações de tratamento de ar podem se tornar causa e fonte de
contaminação, se não forem corretamente projetadas, construídas,
operadas e monitoradas, ou ainda se não receberam os cuidados
necessários de limpeza e manutenção. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, item 4.6).

O sistema de condicionamento de ar dessa salas, assim como o sistema de
exaustão, deverá ser individualizado. A NBR-6401 trata de instalações centrais de
ar-condicionado para conforto, apresentando-se parâmetros básicos de projeto,
mostrando-se, pelas exigências de controle ambientais impostas pela ANVISA, como
a melhor opção para a área de necrotério, em substituição à instalação individual de
condicionadores de ar locais.
Esta Norma apresenta dois tipos de condensador, os resfriados a ar e os
resfriados a água, devendo-se optar no projeto inicial seu tipo. Devido a possíveis
limitações ao abastecimento de água, variável de região para região e ainda de
acordo com o período do ano, sugere-se a opção pelo condensador resfriado a ar
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1980).
“Recomenda-se ainda, tomar para cada região, uma temperatura do
termômetro seco, entre a temperatura do projeto e a máxima da Tabela 6”
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1980).
De acordo com esta Tabela, a temperatura máxima para o Estado de São
Paulo é de 34,9 oC, porém, a de Santos é de 37,7 oC, Campinas é de 37,4 oC e
Pirassununga é de 37,8 oC, o que demonstra que os projetos das instalações de
sistema de condicionamento de ar do IML serão distintos entre Capital, litoral e
interior.
O tipo de instalação de condicionamento de ar deverá ser de evaporação
direta por apresentar, segundo a própria Norma, mecanismo mais simples de
refrigeração, no qual o refrigerante entra em ebulição, no próprio trocador de calor e
este em contato direto com o ar ambiente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1980).
Quanto aos dutos, devido à presença de agentes biológicos neste ambiente,
evitando-se sua difusão, a distribuição deverá ser feita sob baixa pressão estativa
(até 500 Pa) e velocidade baixa (até 10 m/s), além de favorecerem a minimização de
ruído e economia de energia. O material dos dutos deverá ser de chapa de aço, no
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entanto, em prédios instalados em regiões litorâneas, devido à salinidade ambiente,
optar pelo alumínio ao invés do aço.
A instalação de ar condicionado no ambiente em epígrafe, devido ao controle
ambiental, não deverá prever recirculação de ar, para renovação do ar ambiente,
contribuindo com sua pureza. Ainda deve-se aplicar filtros de classe A2, chamados
de filtros absolutos, com eficiência entre 98% e 99,96%, contra a fração ultrafina da
poeira atmosférica (<1µ), fumaças de óleo e tabaco, bactérias e fungos
microscópicos, aplicáveis a zonas assépticas de hospitais, exigindo-se pré-filtragem.
A NBR 7256/2005 também define que e proibido recircular o ar contaminado
por emanação de vapores nocivos, material radioativo ou biológico. Assim, nestes
casos é exigida a exaustão mecânica de todo o ar insuflado que deve ser rejeitado
ao exterior, após passarem por filtros de ar do tipo “absoluto” (filtro com eficiência
igual ou superior a 85% para partículas de 0,3 µm pelo teste DOP - item 3.7 dessa
norma (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005).
Os filtros absolutos devem ter meio filtrante repelente à umidade (controle
higroscópico), como medida termoigrométrica, a fim de se inibir a proliferação de
microrganismos, favorecida por umidade alta. Nas instalações de filtros A3 (HEPA),
recomendados segundo a NBR 7256/2005, devem ser previstas, nas instalações,
condições para a realização de ensaio de vazamento dos filtros no lugar (item 7.2.4
da NBR 7256/2005).
De acordo com esta Norma, a renovação de odores e gases do ambiente, que
são retidos pelos filtros de partícula, dá-se pela renovação do ar ambiente com ar
novo de boa qualidade proveniente do exterior, e o ar expelido pela exaustão,
deverá estar distante do ponto de captação e acima, no mínimo, de 2m do telhado,
com jato na vertical, cuidando para que não se constitua em risco ou incômodo para
os edifícios vizinhos ou para os próprios usuários do edifício.
A NBR 7256/2005 acrescenta que as instalações de tratamento de ar devem
ser projetadas, construídas, operadas e mantidas de forma a minimizar o risco de
incêndio.
Como um sistema de dutos de ar tem o potencial de conduzir
fumaça, gases tóxicos, gases quentes e chamas ente áreas e
também de fornecer ar alimentando a combustão numa área
sinistrada, a proteção contra fogo e fumaça do sistema.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005, ítem
5.8 )
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Assim, todas as passagens de dutos e tubulações do sistema de exaustão, de
todo o prédio, assim como suas aberturas, em paredes, entrepisos e divisórias,
devem ser revestidas e isoladas de forma a manter a integridade física da barreira
em caso de incêndio, com o mesmo grau de proteção previsto para as barreiras
contra a passagem de fogo, calor, fumaça e gases, devendo os dutos de ar, no caso
de insuflamento por meio do ar exterior, serem projetados e instalados de forma a
minimizar o risco de incêndio e inibir a propagação de fogo e fumaça entre
ambientes diante de um incêndio.
Quanto ao sistema construtivo, em relação à segurança ao fogo, os “[...]
materiais de revestimento, para isolamento térmico, acústico ou para vedação
devem apresentar índice de propagação superficial de chama classe A de acordo
com a NBR 9442:1986” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2005, ítem 6.7.3).
Quanto ao conforto acústico, a ANVISA, através da Resolução RDC no 50,
exige que se observe as demandas específicas de cada ambiente, de acordo com a
população atendida e/ou tipo de atividade desenvolvida, ou ainda pelos
equipamentos instalados, pertinentes à atividade-fim.
Quanto ao conforto luminoso, recomenda-se seguir a Norma 5413 –
Iluminância de Interiores, que define níveis de iluminância apropriada ao trabalho
visual a ser desenvolvido em cada espaço.
Quando o ambiente é mal iluminado, independentemente do tipo de trabalho,
pode-se gerar cansaço visual ao operador. De acordo com Betestti (2014, p. 608),
cada tipo de trabalho exige certo grau de iluminação, e por tanto, quando o trabalho
é minucioso, maior a necessidade de luz.
A Tabela 1 da Norma 5413:1992, apresenta os níveis de iluminância por
classe de tarefas visuais. Diante desses dados, definindo-se os espaços de trabalho
do Projeto em estudo, apresentam-se no Quadro 4 a seguir a faixa de iluminação
favorável para conforto visual das atividades a eles pertinentes. Assim:
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Quadro 4 – Seleção de índices de luminescência para cada espaço do Projeto Básico.
Espaços Físicos do Projeto EPC/EPML

Luminescência (lux)

Arquivos/Almoxarifados

200

Laboratórios

750

Cofres/Biotério

200

Exames de Peças

1000

Balística

1000

Sala de Disparos

200

Administração/protocolo/sala chefias/sala de

750

médicos/sala de peritos/sala desenhistas e fotógrafos
Sala de Reuniões

300

Consultórios com mesas de trabalho

750

Raio-X

200

Sala de identificação

300

Sala de Custódia

200

Câmara frigorífica (depósito de cadáveres)

200

Continua.
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Conclusão.
Espaços Físicos do Projeto EPC/EPML

Luminescência (lux)

Sala de Necropsia

5000

Sala para trabalhos funerários/estacionamento carro-

500

cadáver/antessala
Banheiros e vestiários

200

Copa/Cozinha/Casa de máquinas/lixeiras

200

Conforto (quartos)

150

Recepção/corredores/espera de presos/sala de

300

reconhecimento
DML

200

Área de exames veiculares

1000

Fonte: Elaborado pela autora.

Vale apresentar que a Norma em referência apresenta que a qualidade visual
depende da associação dos elementos das superfícies dos espaços de trabalho,
assim, deve-se pensar em se evitar o ofuscamento de locais de trabalho preciso,
como na área de necrotério e exames laboratoriais devendo-se optar por superfícies
foscas.
Quanto às condições ambientais de controle de infecção (Parte III da RDC n o
50), a serem previstas no projeto arquitetônico, de forma a se incorporar no desenho
construtivo aspectos de barreiras, proteções, meios e recursos físicos, funcionais e
operacionais,

relacionados

a

pessoas,

ambientes.

Circulações,

práticas,

equipamentos, instalações, materiais, RSS e fluidos, é imprescindível no ambiente
em estudo a fim de se prevenir doenças ocupacionais aos funcionários e
profissionais trabalhadores desse ambiente (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, 2002a).
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A Resolução divide o ambiente de um EAS em áreas críticas, que seriam
ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se
realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes; áreas semicríticas,
compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa
transmissibilidades e doenças não infecciosas, e as áreas não-críticas, que seriam
os demais compartimentos da unidade, não ocupados por pacientes, onde não se
realiza procedimentos de risco.
O IML não possui pacientes, especificamente, sendo uma unidade, dentro
desta classificação, específica, podendo-se adaptar esta diferenciação de espaços,
importante para as diretrizes de controle e segurança no projeto arquitetônico, como
sendo a área de necrotério e adjacências uma área crítica, a área de exames
clínicos como área semicrítica e as áreas administrativas e de apoio logístico como
não-críticas.
Preconiza-se que o controle ambiental mais eficiente é o que trata dos
elementos contaminantes na fonte, assim, recomendam-se circulações exclusivas
para elementos sujos e limpos, pois as circulações duplas em nada contribuem para
melhorias às técnicas de assepsia, destacando-se que a introdução de mais de um
acesso, e da multiplicação de áreas a serem higienizadas, dificultam tal controle.
Quanto à higienização, orienta-se que se disponha o ambiente do necrotério
bancada com pias distintas, uma com cuba de pouca profundidade para a lavagem
das mãos e outra, destinada exclusivamente à higienização instrumental, com cuba
com profundidade de acordo com os equipamentos e utensílios disponíveis para
procedimentos na instalação.
O acionamento do fluxo de água destas torneiras deve dispensar o uso das
mãos, não devendo ser as torneiras do tipo de pressão com temporizador, assim,
podendo ser por sensor.
Todas as área úmidas do EAS devem ter fechos sifonados e tampa com
fechamento escamoteável.
A RDC no 50 traz a classificação dos espaços em quatro níveis de
biossegurança, sendo NB-1, NB-2, NB-3 e NB-4, crescentes no maior grau de
contenção e complexidade do nível de proteção. Dentro das especificações,
entende-se que o necrotério enquadra-se como ambiente com nível de
biossegurança 3, assim classificado como NB-3 (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002a).

119

Neste tipo de ambiente, apresenta-se o risco potencial de contaminação de
funcionários, propícios à ingestão e à exposição aos aerossóis infecciosos. Deve-se
priorizar a incorporação de barreiras primárias e secundárias no projeto desses
espaços, a fim de se proteger funcionários de áreas contiguas, a comunidade e o
meio ambiente contra a exposição a aerossóis altamente infecciosos.
As barreiras primárias seriam aplicáveis aos laboratórios de Toxicologia
Forense do IML, exigindo-se como equipamento de segurança cabines de classe I
ou II ou outros dispositivos de contenção usados para manipulação de material
biológico, não sendo o caso da previsão deste tipo de exame à Equipes do IML, mas
sim a Núcleos especializados da Capital.
As barreiras secundárias para esse nível incluem o acesso controlado ao
espaço crítico e sistemas de ventilação com fluxo de ar negativo e limpeza ambiente
que minimizem a liberação de aerossóis infecciosos, ainda, trazidos pela Resolução
em epígrafe: separação física dos corredores de acesso, portas de acesso duplo
com fechamento automático e ar de exaustão não recirculante.
Quanto ao material de acabamento das áreas críticas, devem ser previstos
materiais e sistemas construtivos aplicáveis que tornem a superfície monolítica, com
o menor número possível de ranhuras ou frestas, mesmo após o uso e limpeza
frequentes.
As tintas elaboradas à base de epóxi, PVC, poliuretano ou outras
destinadas a áreas molhadas, podem ser utilizadas nas áreas críticas
tanto nas paredes, tetos quanto nos pisos, desde que sejam
resistentes à lavagem, ao uso de desinfetantes e não sejam
aplicadas com pincel. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, 2002a, p. 107).

Ainda, para maior controle ambiental e facilidade à higienização desta área,
fica proibida a disposição de tubulações aparentes nas paredes e teto, devendo ser,
então, embutidas; rodapé e o piso devem ter junção arredondas de forma não
acentuada. A união do rodapé com a parede não deve apresentar ressaltos a fim de
se impedir o acúmulo de poeiras nesta região.
Quanto ao forro, os tetos em áreas críticas não devem ser falsos removíveis,
devendo ainda ser contínuos, a facilitar a assepsia do ambiente. Nas áreas
semicríticas e não-críticas é permitido o uso de forro removível, a facilitar a
manutenção das instalações, desde que sejam resistentes à limpeza.
Quanto à renovação de ar nas áreas críticas, instrui-se que o ponto de
captação do ar externo situe-se no nível mais alto possível em relação ao piso.
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Devem ser adotadas medidas para se evitar a entrada de animais
sinantrópticos 8.
A RDC no 50 apresenta ainda condições das instalações de EAS em relação à
segurança contra incêndio, recomendando-se a acessibilidade ao combate a fogo,
pelo corpo de bombeiros assim como ao resgate a vítimas; a setorização e
compartimentação das unidades funcionais da instalação, orientando a separação
de apoio administrativo, da área técnica, do abrigo de resíduos sólidos, da sala do
grupo gerador e do arquivo, apresentadas, estas últimas, como área de risco
especial para o incêndio pela tipo de equipamento e carga de incêndio9 que
possuem.
Os setores devem ser autossuficientes em relação à segurança
contra incêndio, isto é, devem ser compartimentados horizontal e
verticalmente de modo a impedir a propagação do incêndio para
outro setor. ( AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
2002a, p. 131).

A NR 23 que trata da Proteção contra Incêndios, apresenta que a largura
mínima dos corredores e saída para abandono em situação de emergência deverá
ser de 1,2 m, com as portas de batente, tanto as de saída como as de comunicação
interna, dispostas de forma a abrirem no sentido da saída, situadas de tal forma que
quando abertas não impeçam as vias de passagem.
Esta norma limita a distância entre as saídas de emergência e qualquer local
de trabalho do prédio em 15 m, considerando-se locais de risco grande de incêndio
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978c).
Deve-se ter um olhar sobre a instalação em estudo como um prédio de
segurança pública, assim, devendo ser classificado como com risco grande incêndio
considerando-se a possibilidade do fogo posto, ou incêndio criminoso.
A disposição do prédio no terreno deve ser pensada não só nas facilidades de
acesso, pontos de abastecimento de água e energia, maior lado do terreno ou de

8

Espécies que indesejavelmente coabitam com o homem, tais como roedores, baratas,
moscas, pernilongos, pombos, formigas, pulgas e outros.
9

É a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa
de todos os materiais combustíveis em um espaço, inclusive os revestimentos das paredes,
divisórias, pisos e tetos, Instrução Técnica no 014 (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2010).
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acordo com o critério construtivo local, mas deve-se adotar o critério de
posicionamento da edificação de acordo com os pontos cardeais mais favoráveis ao
conforto térmico e economia de energia.
A NR-8, que trata sobre edificações, orienta que edificações de locais de
trabalho devem ser projetadas de forma a evitar tanto a insolação excessiva quanto
a ausência de incidência solar. No entanto, o ideal é que áreas refrigeradas fiquem
no lado Sul, de menor incidência solar para que se obtenha maior rendimento
energético incorrendo em economia de energia (MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO, 1978a).
A pior disposição do prédio seria no eixo Norte e Oeste, o que leva ao
aquecimento excessivo da edificação e em condição desfavorável ao arrefecimento.
Vale apresentar que a exposição do trabalhador ao sol deve ser evitada. A
NR-21 trata especialmente do trabalho a céu-aberto, definindo que sendo esta a
condição, a edificação deve prever um abrigo ao trabalhador, mesmo que rústico,
capaz de protege-lo tanto da incidência solar direta quanto das intempéries
climáticas. O material a ser empregado na cobertura, de acordo com esta Norma,
deve ser de material impermeável, imputrescível e não combustível (MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO, 1978b).
De forma complementar, o Ministério da Saúde (2015) define conceitos
sustentáveis na elaboração de projetos de espaços de atenção à saúde, para que o
ambiente projetado tenha conforto, qualidade construtiva, eficiência e bom
desempenho, considerados como princípios ambientais da sustentabilidade.
Dentre os princípios de sustentabilidade bioclimática, como estratégias de
acondicionamento do lugar, tem-se como critério a disposição das atividades
seguindo a orientação preferencial de acondicionamento de áreas úmidas nas
orientações de maior carga térmica. Ainda, como estratégia de eficiência energética
a concepção construtiva alongada, pouco profunda do prédio.
Assim, o lado sul da área habitada deve ser reservado a ambientes
transitórios como banheiros, depósito de matérias de limpeza, depósito de
equipamentos e outros ambientes que necessitam de poucas aberturas para o
exterior, no caso em estudo a sala de necropsia e os laboratórios, que deverão,
então estar na mesma direção.
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A iluminação natural deve ser priorizada para minimizar o uso de iluminação
artificial, incorrendo em economia de energia, principalmente nas áreas de longa
permanência como salas de espera, que deverão estar à face norte da edificação.
O Ministério da Saúde (2015) enfatiza que tais fatores devem ser
considerados no projeto construtivo o que permite a redução do estresse e a
estimulação do bem-estar geral, além de otimizar a iluminação como fator de
redução do consumo de energia.
Preconiza sobre os cuidados com o isolamento térmico, a fim de se evitar
perdas de calor no verão, mantendo-se uma temperatura constante no interior do
edifício confortável às atividades ali desenvolvidas, sendo sugestivo o uso de
matérias de isolamento com baixo índice de condutibilidade térmica, mas com baixo
teor de energia incorporada10. Em termos de alvenaria, os tijolos de barro maciço
são uma ótima opção, de acordo com o Ministério da Saúde (2015), assim como
vidros duplos são indicados do ponto de vista de conservação de energia,
providenciais em ambientes que necessitam de instalações para serem mantidos a
temperaturas baixas ou amenas.
Em termos de conservação de energia, melhores rendimentos energéticos e
conforto térmico das instalações habitacionais, dentre elas as de uso comercial, a
cobertura deve prever isolamento durável, resistente à água, colocado sobre
camada impermeabilizada à laje, para maior controle higroscópico, com telhas do
tipo sanduíche, podendo-se prever ainda a implantação de manta refletora entre laje
e telhas.
Quanto às condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, tem-se a
NR-24, definido que a disposição das instalações sanitárias não deverão comunicarse diretamente com os locais de trabalho, nem com copas e cozinhas ou demais
locais destinados à refeição.
Quanto aos vestiários, esta Norma exige que em locais onde seja prevista a
troca de roupas por uniforme, avental ou indumentária correspondente, mesmo que
descartável, deverá ser levado em consideração, no projeto, vestiários, de no
mínimo 1,5 m2/trabalhador, dotados de armários individuais, observada a separação
10

Por energia incorporada considera-se a energia consumida desde a extração da matériaprima até o produto final.
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por sexo e localização conveniente ao espaço de trabalho (MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO, 2014).
A RDC no 307 traz que sanitários com vestiários poderão ser comuns às
áreas sujas e limpas, desde que, necessariamente, estes constituam em uma
barreira física à área limpa e que o acesso à área suja não se faça por nenhum outro
acesso por área limpa (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002b).
Os vestiários em ambientes destinados à realização de procedimentos
previstos pela ANVISA, em EAS, deverão ser dotados de área de paramentação,
além de chuveiros, lavatórios e vasos sanitários.
A NR-24, supracitada, dentro da definição de qualidade sanitária de espaços
de trabalho, responsabiliza o estabelecimento sobre a destinação e controle de seus
resíduos, inclusive, quando couber, o seu tratamento, de forma a se tornarem
inócuos tanto aos trabalhadores quanto à coletividade

(MINISTÉRIO DO

TRABALHO E EMPREGO, 2014).
A RDC ANVISA no 306/04 traz a responsabilidade do controle dos resíduos
oriundos dos estabelecimentos dos serviços de saúde à unidade geradora, sendo
responsável pela gestão destes, em conjunto a procedimentos planejados e
implantados, a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, a fim de se
minimizar os riscos envolvidos, garantindo proteção aos trabalhadores, a
preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio ambiente (AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b).
Complementarmente,

a

Resolução

CONAMA

no

358/05

trata

do

gerenciamento deste tipo de resíduo sob o prisma da preservação dos recursos
naturais e do meio ambiente, promovendo a competência para o estabelecimento de
critérios para o licenciamento ambiental dos sistemas de tratamento e destinação
final dos RSS ao órgão ambientais estaduais e municipais (CONSELHO NACIONAL
DE MEIO AMBIENTE, 2005).
Assim, faz-se necessária a coleta e contenção dos efluentes gerados no
ambiente em estudo, assim como dos demais resíduos pertinentes às atividades,
tanto do IML quanto do IC que ofereçam risco biológico, além do controle de seus
resíduos químicos.
A incorporação de tanques sépticos junto às instalações do IML, mostra-se
uma alternativa responsável para controle de seus efluentes, antes dos mesmos
serem lançados à rede pública de esgoto.
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Conforme define-se no texto da Norma NBR 7229:1993, tanque séptico é uma
unidade cilíndrica ou prismática retangular, de fluxo horizontal, destinada ao
tratamento de esgoto por processos de sedimentação, flotação e digestão.
O emprego de sistemas de tanque séptico para o tratamento de
despejos de hospitais, clínicas, laboratórios de análises clínicas,
postos de saúde e demais estabelecimentos prestadores de serviços
de saúde deve ser previamente submetido à apreciação das
autoridades sanitárias e ambiental competentes para a fixação de
eventuais exigências específicas relativas a pré e pós-tratamento.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1993b, item
4.1.2).

De acordo com a Diretoria do IML, o efluente definido no ambiente do
necrotério não exige tratamento além do processo de decantação de seu efluente
pois não há presença de produtos químicos, exceto desinfetantes, neste ambiente,
consistindo em efluente rico em gordura humana e partes orgânicas como ossos,
cabelos e pele.
A NBR 7229:1993 preconiza distâncias mínimas horizontais para o
posicionamento seguro dos tanques sépticos, devendo estar a no mínimo 1,5 m da
construção, limites do terreno e ramal hidráulico; a 3 m de árvores e de qualquer
ponto da rede pública de abastecimento e a 15 m de poços freáticos e corpos
d´água (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1993b).
Seu volume deverá ser estimado em projeto, de acordo com a frequência de
limpeza e remoção de lodo destes pela unidade gestora, a comportar o efluente
oriundo das atividades da unidade. Assim, para O IML, o tanque séptico deverá ter
volume suficiente para acomodar o volume de água da lavagem dos corpos a
necropsiados, lavagem diárias das paredes e piso do necrotérios e suas adjacências
(vestiários, DML, sala de trabalhos funerários, área de trânsito de corpos).
Os resíduos de serviços de saúde são parte importante do total de
resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade
gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial de risco que
representam à saúde e ao meio ambiente. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2006, p. 29).

De acordo com a RDC no 306/04 e a Resolução CONAMA no 358/05, os
resíduos de serviços de saúde são classificados em cinco grupos (Grupo A, B, C, D
e E) com características distintas. Pelas atividades desenvolvidas por uma equipe do
IC e do IML, seguindo-se essa classificação, tem-se os resíduos listados a seguir:
Grupo A - engloba os componentes com possível presença de
agentes biológicos que, por suas características de maior virulência
ou concentração, podem apresentar riscos de infecção.
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Grupo B – contém substâncias químicas que oferecem potencial
risco à saúde pública e ao meio ambiente, dependendo de suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade.
Grupo D – não apresentam risco biológico, químico ou radiológico á
saúde ou ao meio ambiente, equiparando-se aos resíduos
domiciliares.
Grupo E – materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como
lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas,
lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. (AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004b; CONSELHO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2005).

A classificação dos RSS é essencial para que se projete o acondicionamento
adequado, garantindo controle e segurança sobre o processo produtivo. Ainda,
orientam a distribuição e transporte interno destes, evitando-se o contato indesejável
com terceiros.
Como recomendações gerais, o Ministério da Saúde (2006, p. 45), define que
a coleta e o transporte de resíduos de serviços de saúde devem ter rota pré-definida
no desenho arquitetônico de EAS, de forma a se evitar o cruzamento e possível
contato do lixo com os usuários do prédio.
A coleta deve ser feita em separado, de acordo com o grupo; o material
deverá ser contido provisoriamente em área se controle, isolada e identificada, e a
retirada dos resíduos para o abrigo temporário deverá ser feita por carrinhos, pois
não se deve prever nem o esforço excessivo nem o risco de acidente de trabalho e
contato com o meio ambiente.
O local de abrigo temporário de resíduos deverá prever aberturas
correspondentes aos carrinhos coletores adequados à contenção, separados nos
grupos acima descritos, podendo agrupar-se os do Grupo A com os do Grupo E.
Ainda, deverá situar-se em ambiente exclusivo, isolado do contato público, com
acesso facilitado para os veículos coletores, no aguardo da realização da etapa de
coleta externa, e com pontos de água e pia para higienização das mãos das
pessoas envolvidas com a coleta. O revestimento previsto deve seguir o mesmo
padrão estabelecido tanto pela SS-28 quanto pela RDC no 50: material liso,
impermeável e lavável. ainda, deve ser resistente ao tráfego e ao impacto. O
ambiente deve prever abertura telada para ventilação correspondente a 1/20 da área
do piso e não inferior a 0,20 m2 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
2002a; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013).
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A área imediata dessas lixeiras deverá ser coberta e com espaço suficiente
para a submissão à higienização dos carrinhos coletores e contenedores, prevendose pontos de água fria, tomadas, sistema de iluminação, ralos sifonados e
escamoteáveis e canaletas de escoamento de águas servidas direcionada à rede de
esgoto, ou, no caso do prédio em estudo, ao tanque séptico. Deve-se prever a
identificação

às

portas,

dos

resíduos

contidos

em

cada

compartimento,

acompanhado do respectivo símbolo de advertência.
O abrigo de resíduos do Grupo B deve ser projetado nas mesmas condições
acima descritas, devendo estar separado

dos resíduos dos demais grupos,

sinalizando-se à porta com as palavras RESÍDUOS QUÍMICOS e símbolo
específico.
A localização do abrigo dos resíduos acima classificados e descritos (lixeiras)
deverá ser próximo à área de geração, de forma que não abra diretamente para a
área de permanência de pessoas e circulação pública, porém, de fácil acesso à
coleta externa e próxima à área do Depósito de Material de Limpeza do IML (DML).
A NR 17, sobre ergonomia, estabelece parâmetros que permitam a adaptação
das condições de trabalho às características psicofisiologicas dos trabalhadores,
visando conforto, segurança e desempenho eficiente. Esta Norma proporcionada
diretrizes a serem consideradas na disposição de espaços, principalmente
mobiliários; traz aspectos sobre iluminação ambiente no espaço de trabalho,
procedimentos que não prejudiquem a saúde do trabalhador (MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO, 2015).
Assim, o trabalho deve ser executado através de movimentos fáceis, os
espaços devem ser pensados a fim de que se garanta um fluxo de trabalho contínuo
e organizado, evitando-se o transporte manual de cargas, caminhamentos longos e
desnecessários e acessos difíceis aos ocupantes da instalação.
À área do IC, é importante que os corredores de acesso à área técnica sejam
largos para uso de carrinhos, evitando-se o transporte manual de peças e produtos
químicos, prevendo-se piso liso, porém não escorregadio, sem desníveis.A NR 17
apresenta, ainda, que “[...] para as atividades em que os trabalhos devam ser
realizados em pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em que
possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas”. (MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO, 2015, item 17.3.5).
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Assim, a planta deve prever área de descanso por bancos, à região do
necrotério, porém, mostra-se ser muito inconveniente o descanso neste ambiente,
então, sendo providencial que a sala de plantonistas do necrotério preveja bancos
em alvenaria revestidos com o mesmo material do piso, assim como a mesa de
trabalho pois todo o ambiente deve apresentar condições de higienização por
lavagem de superfícies diariamente.
Apesar da extensão da RDC nº 50 e do documento específico sobre
necrotérios, a Resolução SS-28, confere-se falta de informações mais detalhadas ou
pormenorizadas sobre as características construtivas que uma unidade do IML deva
apresentar.
Verifica-se, por exemplo, que Resolução SS – 28 , que disciplina os serviços
de necrotério e serviços de necropsia, dentre outros, determina que as paredes e o
piso sejam de material liso, impermeável, resistente à lavagem e uso de
desinfetantes; a área deverá ter ralos escamoteáveis, sifonados, ou grelhas que
impeçam a entrada de vetores; pia para uso exclusivo de lavagem das mãos, com
torneiras com comando que dispensa o uso das mãos (SECRETARIA DE SAÚDE
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013).
Acrescenta que não devem ser utilizadas altas pressões de água, para que
não haja a formação de aerossóis e que o estabelecimento deve possuir área de
embarque e desembarque de carro funerário com área mínima de 21 m2, devendo
ter acesso privativo distinto do acesso público.
Porém, não apresenta qual o piso ideal ou características mais específicas
para que se faça a seleção correta deste, não especifica o tipo da área de
desembarque de carro funerário, por exemplo.
Assim, buscou-se informações construtivas pertinentes a espaços de controle,
quanto às condições higiênico-sanitárias, como as áreas que abrigam serviços de
alimentação, recorrendo à legislação sobre o assunto a adaptar essas informações
ao caso em estudo por apresentarem controle rígido sobre ambientes de trabalho
divididos em áreas sujas e limpas.
A RDC nº 216 da ANVISA, dispões sobre regulamento técnico de boas
práticas para serviços de alimentação, estabelecendo requisitos higiênico-sanitários
gerais para os espaços de preparo alimentar.
Primeiramente, apresenta a necessidade de se promover um controle
integrado de vetores e pragas urbanas, através de ações preventivas e corretivas
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destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso ou a proliferação desses, o que
concorda com o ambiente em estudo.
Diferencia limpeza, que é a remoção de substâncias minerais, poeiras e
gordura, de desinfecção que é o combate a microrganismos. Higienização é a
associação de limpeza com desinfecção, intervenções necessárias em área de
necrotério e adjacências.
Como medidas de controle, a RDC nº 216 define que as instalações devem
ser projetadas de forma que possibilitem um fluxo ordenado de trabalho, sem
cruzamento; ainda, que a disposição dos ambientes facilitem a limpeza, a
desinfecção e a manutenção. O acesso às áreas de controle, ou áreas críticas, deve
ser controlado e independente, não comum a outros usos (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004a).
O conteúdo de seu texto apresenta que pisos, paredes e também teto, devem
ser lisos, contínuos, impermeáveis e laváveis.
A Portaria no 368 do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente (1997), que
regulamenta tecnicamente sobre condições higiênico-sanitárias e de boas práticas
de elaboração para estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos,
acrescenta que os pisos, além do acima descrito, sejam de materiais resistentes ao
impacto, antiderrapantes com desnível que permita o escoamento contínuo a ralos e
sistemas coletores.
Quanto às paredes, a Portaria supracitada define que deverão ser revestidas
com materiais não absorventes e laváveis e apresentar cor clara, devendo ser lisas,
sem fendas, fáceis de limpar e desinfetar. Os ângulos entre as paredes, entre as
paredes e os tetos ou forros deverão ser de fácil limpeza.
Assim, entende-se que os cantos deverão ser arredondados, e que pisos ou
paredes que apresentem rejunte não são adequados para ambientes que exigem
higienização constante, pois além de absorvente, trata-se de material rugoso e
proporcionam fendas à superfície.
A Portaria no 368 apresenta concordância com o texto da RDC no 216,
definindo que os tetos e forros deverão ser construídos e acabados de modo que se
impeça a acumulação de sujidade e se reduza ao mínimo a condensação e a
formação de mofo, devendo ainda apresentar facilidade à limpeza.
A RDC no 216 faz a exigência de se prever um conjunto de ações eficazes e
contínuas de controle de vetor e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a
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atração, o abrigo, o acesso ou a proliferação de pragas urbanas, como a previsão de
tela em aberturas, em grelhas ou ralos escamoteáveis; a previsão de tela
milimetrada removível também no sistema de exaustão. Complementarmente, define
que as portas da área de preparação e armazenamento de alimentos deve ter
fechamento automático.
Quanto às instalações elétricas, a RDC no 216 apresenta que estas deverão
ser embutidas ou protegidas em tubulações externas íntegras de tal forma a permitir
a higienização total do ambiente. Com o mesmo objetivo, as superfícies dos
equipamentos, móveis e utensílios devem ser lisas, impermeáveis, laváveis e
estarem isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam
comprometer a higienização dos mesmos a serem fontes de contaminação
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004a).
Devido à semelhança do necrotério com o ambiente hospitalar, a orientação
ao projeto de instalações elétricas deverá seguir a NBR 13534/1995 que trata dos
requisitos de segurança a serem previstos nas instalações elétricas em
estabelecimentos assistenciais de saúde, a fim de se garantir segurança aos
usuários.
A NBR 13534 apresenta que locais com risco de ignição, quando houver
ventilação adequada com distribuição uniforme de pontos de exaustão, garantindo
no mínimo 20 trocas de ar por hora, não há necessidade do uso de técnicas de
proteção especiais a complementar a instalação elétrica desses ambientes
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1995).
Ainda, a RDC no 216 apresenta que devem ser tomadas precauções quando
da higienização da área, evitando-se o uso de dispositivos que proporcionem a
suspensão de partículas e a formação de aerossóis, em concordância com a SS 28.
“Os utensílios utilizados na higienização de instalações devem ser distintos
daqueles usados na higienização da área de preparo” (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004a, item 4.2.6)
Assim, ambientes com exigências controle ambiental, como as instalações
que prevejam necrotérios, deverão dispor de dois Depósitos de Materiais de
Limpeza (DML), um a atender ao necrotério e áreas correlatas, e outro a atender as
demais áreas do edifício.
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Quanto ao isolamento acústico em recintos fechados, a NBR 12179:1992
apresenta critérios fundamentais para que se evite a penetração ou a saída, de
ruídos ou sons, em um determinado recinto.
O isolamento acústico é providencial à área de exames balísticos e do
necrotério, porém, a intensidade dos ruídos destes ambientes é distinta. A previsão
de esquadrias em PVC, por exemplo, na área do necrotério, que oferecem melhor
isolamento acústico e térmico em relação às tradicionais esquadrias metálicas,
somada ao fechamento de aberturas com vidros grossos (espessura de 4 a 6mm), já
se apresenta como medida colaborativa aos controle de ruídos, já a área de exames
balísticos do IC não.
A seleção do material isolante, trazido por esta Norma, por meio da Tabela 1
do anexo do documento, pode ser selecionado de acordo com as características do
ambiente e comparação do desempenho acústico dos matérias apresentas, sendo
permitida a associação de materiais combinados para queda acentuada dos níveis
de som (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992).
Os sons a serem abafados na sala de disparos da área de exames balísticos
do projeto relaciona-se ao disparo de pistolas semiautomáticas e revolveres de
diversos calibres, à maioria 0.38 e 0.40.
De acordo com Guida (2011), por meio de seus estudos sobre ruídos de
armas utilizadas pela Polícia Militar de São Paulo, que são as pistolas
semiautomáticas 0.40 e revólver 0.38, afirma que os sons de tiros apresentam
período transitório de ataque entre 200 Hz e 250 Hz, o período de estabilidade está
compreendido entre a faixa de 300 a 500 Hz, enquanto que o período de extinção
ocorre a partir de 5000 Hz, na intensidade de ruído próxima a 120 dB (C).
Com essas informações, de acordo com a NBR 12179:1992, na faixa de 4000
Hz de frequência, compreendido entre [125;4000] Hz pela tabela 2 desta Norma, o
coeficiente de absorção, comparado aos demais materiais da mesma tabela, seria
de 0,06 em 4000 Hz (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992).
De acordo com a Tabela 1 NBR 12179:1992, que apresenta o isolamento
acústico em dB, em 500Hz, para cada material construtivo, para paredes de
concreto, que seriam providenciais à área em estudo por apresentarem proteção
balística, seria de 69 dB, comparada a parede em alvenaria de tijolo furada de 10
dB, material previsto no projeto inicial. Outra opção seria a alvenaria em tijolo
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maciço, com espessura de 40 cm que proporciona isolamento acústico de 55 dB
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992).
Em 500Hz, para se chegar ao coeficiente de 0,06, pela tabela 2 da NBR
12179:1992, o ambiente interno deveria ser revestido de material sintético
absorvente como chapas absorventes microporosas, espaçadas da parede a 50 mm
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992).
Quanto às condições antropodinâmicas do prédio, a Resolução SS-28
(SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013), em seu Art. 7 ,
traz a exigência de se prever acessibilidade às pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida nas dependências do prédio, inclusos os trabalhadores.
Pela NBR 9050:2015, em prédios de atendimento ao público, deve-se prever
à área de recepção banheiros com acessibilidade a cadeirantes, assim como balões
de atendimento compatíveis à acomodação e conforto visual destes ao protocolo.
Como o prédio é térreo, todos os corredores devem ter corredores com no
mínimo duas unidades de passagem (1,10 m), a atender a NBR 9050:2015 quanto à
adequação do espaço a funcionários cadeirantes ou que fazem uso de muletas.
Como o prédio é térreo, não há previsão de rampas, porém, de acordo com o
terreno, deve-se conferir a necessidade de rampas de acesso à recepção,
respeitando-se a declividade máxima, aproximada, de 8% , assim como patamares
para descanso, para viabilidade de acesso por cadeiras de rodas (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015).

7.2 Análise dos prédios EPC/EPML de Andradina e Assis

Foram feitas visitas técnicas acompanhadas de estudo do projeto executivo e
consulta os funcionários das respectivas unidades, a fim de se levantar dados, a
partir de uma avaliação crítica, quanto sua disposição ao uso e enquadramento
legal.
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7.2.1 Visita Técnica à Unidade EPC/EPML de Andradina.
Realizada entre os dias 13 e 15 de outubro de 2016, quando a obra
encontrava-se concluída em 80%, segundo registros de obra da empresa
contratada. Acompanharam a visita técnica os funcionários do IC de Andradina,
dentre eles o gestor do contrato, ainda o engenheiro da empresa contratada,
apresentando-se como responsável técnico, e o secretário de obras do município,
tratando-se de obra conveniada com a prefeitura.
Seguindo-se a visita técnica, aproveitou-se a oportunidade de colher a opinião
dos funcionários do IC quanto às novas instalações para levantamento de suas
percepções em relação à ocupação e ao uso abrindo-se espaço para críticas ao
Projeto Básico.
A seguir a planta do projeto com ilustrações correspondente aos espaços
inspecionados, seguindo-se à sua legenda e dados coletados em campo, por
observação e consulta aos funcionários do IC (Figura 32).
Aponta-se que apesar de convidados, os funcionários do IML e respectivo
responsável legal desta unidade, não compareceram ao local, não tendo
acompanhado, então, esta visita técnica, assim não tendo sido possível colher suas
opiniões em relação às novas instalações.
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Figura 32 – Planta EPC/EPML de Andradina acompanhada de registro fotográfico de
13/10/2016.

Fonte: Elaborado pela autora com dados da SPTC.
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Legenda:
A.
Frontispício do prédio - lado IML – Lixeiras de Residuos de Saúde e Casa do
Gerador.
B.
Área externa lateral esquerda vista IML.
C.
Conforto feminino do IML.
D.
Vaso sanitário área de presos.
E.
Interior área de presos acesso interno ao consultório médico para exame cautelar.
F.
Vista do interior da sala de necropsia 2 - exame em putrefeitos.
G.
Interior da sala de necropsia 2.
H.
Teto sala de necropsia 1 (sala principal).
I.
Interior sala de necropsia 1.
J.
Vista área de estacionamento de carro-cadáver.
K.
Vista interior do Depósito de Material de Limpeza (DML) do IC.
L.
Fundo do predio ala do IC.
M.
Vista do interior da cozinha do IC para o fundo do prédio.
N.
Interior da cozinha do IC.
O.
Lateral direita do prédio do IC com acesso à Delegacia Seccional de Policia.
P.
Área externa à frente da sala da chefia do IC.
Q.
Vista externa lateral direita da ala do IC.
R.
Vista externa lateral direita do prédio com acesso à área de exame de chassi do IC.
S.
Frontispício do prédio – lado IC – Cisterna e vista das lixeiras de Residuos de Saúde.
T.
Vista corredor Central do prédio de acesso público.
U.
Entradas protocolo IC e IML – atendimento público.
V.
Interior do laboratório do IC.
W.
Acesso atendimento público – IC.
X.
Sala-cofre do IML.
Y.
Área interna recpeção do IC.
Z.
Banheiros/vestiários – setor de necropsia do IML.
AA.
Sala de Raio-X do IML.
BB.
Banheiros feminino/masculino funcionários do IC.
CC. Interior da sala da chefia do IC.
DD. Interior sala de exame de chassi – IC.
EE.
Interior sala de exames balístico – IC.
FF.
Interior do conforto masculino – IML.
GG. Sala de reconhecimento – vista para o interior da sala principal de necropsia.

Apresentam-se abaixo as observações em campo e a opinião dos
funcionários do IC diante do Projeto Padrão EPC/EPML em execução.
a)

Havia a especificação em planta da cisterna do prédio situar-se à sua

direita, no entanto, a pedido do IC, esta foi deslocada à frente para que o espaço
abriga-se área coberta (não prevista em projeto) para exame veicular.
b)

A sala de exames de chassi não será utilizada para tal fim, tendo sido

acrescentada área de exame veicular com cobertura à área externa do prédio.
c)

A sala de exame de chassi era o único espaço do prédio a contemplar

forro, este em PVC, por apresentar maior pé-direito (4m de altura).
d)

Os peritos criminais criticaram a disposição da sala para exame

veicular, alegando que suas dimensões não comportam qualquer tipo de veículo e
que o exame de chassi em ambiente fechado é inconveniente devido ao uso de
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produtos químicos perigosos, justificando-se a substituição de sua função inicial pela
de depósito.
e)

Criticaram a falta de isolamento da sala administrativa do protocolo o

que infere, em suas opiniões, em baixa eficiência do sistema de ar condicionado,
indagando-se se não seria possível encerrar o balcão com um vidro.
f)

Não há um padrão das salas cofre distribuídas pelo prédio, tanto na ala

do IC quanto na ala do IML, verificando-se que uma apresenta paredes reforçadas e
não possui janelas, outra apresenta porta metálica reforçada, com chapa dupla, mas
possui janela com vão livre suficiente para entrada de adultos, ainda, voltada ara
área de circulação externa (vide imagem X).
g)

Verificou-se que a extensão da laje às laterais do prédio confere

cobertura parcial a presos em exame cautelar, ao lado do IML, perdendo essa
função à área do IC, incorrendo, deste lado, em sombreamento indesejado da sala
da chefia.
h)

Pela disposição do terreno, aos fundos da Delegacia Seccional de

Polícia, há um acesso entre os dois estabelecimentos; questionados, os perito
afirmaram que preferem o isolamento total do terreno, sem comunicação com a
Polícia Civil, por questões de segurança.
i)

Não havia previsto em projeto, revestimento das paredes das cozinhas

do IC e do IML, encontrando-se pintadas por tinta plástica impermeável apenas.
j)

Ao fundo do prédio, à área do IC, não há calçada estendida, voltando-

se a saída de emergência (corredor central do IC) para o terreno onde se prevê
estacionamento.
k)

Ao fundo do prédio, à área do IML, verifica-se área com piso cerâmico

rejuntado, com cobertura, porém sem qualquer barreira visual, destinada ao
estacionamento de carro-cadáver, continua à sala de necropsia 1 (sala principal).
l)

Quanto à sala de necropsia 1, as janelas previam abertura por

movimentação horizontal, no entanto, suas travas eram impossíveis de se alcançar
sem algum tipo de escada.
m)

Ainda, a sala de necropsia 1 havia bancada sem pia, encontrando-se

apenas um tanque comum contínuo a esta.
n)

O revestimento das paredes do setor de necropsia era cerâmico

rejuntado, o piso era de granilite, sem previsão em projeto de camada
impermeabilizante sobre este.
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o)

A sala de necropsia 2, destinada ao exame em putrefeitos, apresentava

bancada com uma pia e aberturas dispostas à altura de 1,5m, voltadas para área de
circulação de terceiros, principalmente de policiais, presos conduzidos por estes
para exame cautelar, equipe de limpeza para condução de resíduos de saúde às
lixeiras à frente do prédio.
p)

Verificou-se que há acesso interno da sala principal de necropsia a

vestiários e banheiros, de forma contínua, não isolada, não havendo barreiras físicas
como lava-pés, separando-se as áreas em suja e limpa.
q)

Havia apenas um DML do IML, com tanque e vestiário, servindo-se ao

setor administrativo e setor de necropsia.
r)

A sala de reconhecimento possibilita exame visual indiscriminado à

sala de necropsia principal.
s)

Quanto à área de exame cautelar, verificou-se a instalação de bacia

sanitária. Não havia previsão de barra para restrição de movimento por algemas e
nem banco de espera em alvenaria.
t)

Os peritos reclamaram da previsão de sala de reuniões apenas para o

u)

Verificou-se que o conforto feminino do IML apresenta disposição que

IML.

não promove privacidade ao usuário, por possuir aberturas em todas as suas
paredes e estar exposta à frente do prédio, próxima à área da cabine de gerador,
esta sem isolamento acústico.

7.2.2 Visita Técnica à Unidade EPC/EPML de Assis.
Realizada no dia 27 de outubro de 2016, quando a obra encontrava-se
concluída em 99,9%, segundo registros de obra da empresa contratada.
Acompanharam a visita técnica os funcionários do IC e do IML de Assis, dentre eles
os gestores do contrato, o Diretor do Núcleo do IC de Marília, ainda o engenheiro da
prefeitura, apresentando-se como fiscal da obra, e o secretário de obras do
município, tratando-se de obra conveniada com a prefeitura.
Seguindo-se a visita técnica, aproveitou-se a oportunidade de colher a opinião
dos funcionários do IC e do IML quanto às novas instalações para levantamento de
suas percepções em relação à ocupação e ao uso abrindo-se espaço para críticas
ao Projeto Básico.
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A seguir a Figura 33, a planta do projeto com ilustrações correspondente aos
espaços inspecionados, seguindo-se à sua legenda e dados coletados em campo,
por observação e consulta aos funcionários supracitados.
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Figura 33 – Planta EPC/EPML de Assis acompanhada de registro fotográfico de
27/10/2016.

Fonte: Elaborada pela autora com dados da SPTC.
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Legenda:
A. Frontispício do prédio
B. Vista de dentro para fora - frontispício.
C. Vista Sala de Balística.
D. Área para exame de chassi.
E. Vista externa expediente chassi.
F. Vista do interior da sala da chefia do IC.
G. Vista interna do conforto masculino do IC.
H. Vista lateral do IC.
I. Fundos – Cisterna, gerador e lixeiras de residuos.
J. Vista área de estacionamento de carro-cadáver.
K. Vista dos fundos do corredor de acesso público.
L. Vista do interior da sala de necropsia 1.
M. Parte superior da câmara frigorífica e teto da sala de necropsia 1.
N. Vista do interior da sala de necropsia 2.
O. Janelas sala de necropsia 2.
P. Sala de reconhecimento – vista para o interior da sala principal de necropsia.
Q. Vista interna sala de espera para exame cautelar (espera preso).
R. Vaso sanitário – espera preso.
S. Área externa lateral direita vista IML.
T. Vista interna conforto feminino do IML.
U. Vista interna copa IML.
V. Interior do laboratório/exame de peças do IC.
W. Porta sala cofre.
X. Interior do laboratório do IC.
Y. Área interna recpeção do IC com vista para o balão de atendimento.
Z. Banheiros/vestiários acesso ao setor de necropsia do IML.
AA.Sala de Raio-X do IML.
BB.Ralo área de necropsia.

De acordo com a visita técnica realizada na unidade de Assis, e entrevista
com os peritos criminais e médicos legistas das equipes, oportunamente realizada
no mesmo momento para levantamento da percepção dos usuários do prédio em
relação à ocupação das instalações e de críticas ao Projeto Básico, verificaram-se
os apontamentos elencados abaixo:
a)

Por não haver especificado área para exame veicular, durante o

desenvolvimento da obra, acrescentou-se uma área isolada, coberta, à lateral
esquerda do prédio, a atender o exame de chassi concomitantemente, no entanto,
nota-se que para acesso a esta área há necessidade de circulação de terceiros por
área de acesso restrito; ainda, o perito para acessar essa área deverá circular pela
área externa, não havendo acesso entre a sala do expediente de chassi e área de
seu exame.
b)

A sala de exames de chassi, inicialmente prevista, foi transformada em

sala de reuniões para o IC.
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c)

Apesar de previsto em projeto executivo, o revestimento externo do

prédio por pastilhas, até 90 cm de altura do solo, o item foi suprimido sem maiores
explicações, assim, comprometendo a identificação arquitetônica do prédio da
SPTC.
d)

Os funcionários declararam que o prédio é muito grande para suas

atividades, assim, entendem que seria um espaço suficiente para comportar um
Núcleo.
e)

Nota-se que apesar de não previsto no projeto, fez-se um isolamento

por grade aos fundos do corredor central para restrição do acesso público (vide
imagem K).
f)

Não há um padrão das salas cofre distribuídas pelo prédio, tanto na ala

do IC quanto na ala do IML, verificando-se que as portas que as encerram são
comuns.
g)

Houve uma mudança do projeto inicial quanto à extensão das lajes

laterais, assim, não havendo peça estendida, alterando-se o padrão arquitetônico da
fachada e também suprimindo a cobertura para desembarque de presos para exame
cautelar.
h)

A sala de exames balísticos, por estar à frente do prédio e pela

disposição do terreno estar acima de seu nível, quando do uso da rampa de acesso,
é possível visualizarem-se os trabalhos ali realizados. Os funcionários do IC alegam
que devido a esta disposição, terão que proceder a aos exames balístico após o
expediente pois os disparos certamente assustarão o público atendido.
i)

Pela disposição dos laboratórios e salas de exames de peças do IC,

não há privacidade ao exame pericial, permitindo-se facilmente a especulação de
terceiros.
j)

As áreas úmidas, como copa e cozinha, encontravam-se totalmente

azulejadas, com revestimento até o teto.
k)

Ao fundo do prédio, à área do IML, verifica-se área com piso em

camada asfáltica e cobertura metálica, destinada ao estacionamento de carrocadáver e tráfego de corpos, continua à sala de necropsia 1 (sala principal), sem
nenhuma barreira visual.
l)

Quanto à sala de necropsia 1, as janelas previam abertura por

movimentação horizontal, no entanto, suas travas eram impossíveis de se alcançar
sem algum tipo de escada.
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m)

Os ralos das salas de necropsia não eram escamoteáveis e sifonados,

e os cantos entre piso e parede, parede-parede e parede-teto eram vivos.
n)

O revestimento das paredes do setor de necropsia era cerâmico

rejuntado, o piso era de granilite, sem previsão em projeto de camada
impermeabilizante sobre este, assim, tratando-se de piso permeável.
o)

O teto da sala de necropsia era descontínuo, não havendo lâmpada

embutidas.
p)

As salas de necropsia (1 e 2), apresentavam bancada com uma pia

cada, tendo sido desconsiderada a instalação de um tanque doméstico na sala de
necropsia 1. As torneiras instaladas eram de acionamento manual.
q)

Verificou-se que há acesso interno da sala principal de necropsia a

vestiários e banheiros, de forma contínua, não isolada, não havendo barreiras físicas
como lava-pés, separando-se as áreas em suja e limpa.
r)

Havia apenas um DML do IML, com tanque e vestiário, servindo-se ao

setor administrativo e setor de necropsia.
s)

A sala de reconhecimento possibilita exame visual indiscriminado à

sala de necropsia principal.
t)

Havia a instalação de bate-macas em todas as paredes internas do

setor de necropsia, em liga metálica espelhada.
u)

A sala de Raio-X não apresentava parede de proteção, assim

possibilitando a exposição física de funcionários durante os exames ali realizados.
v)

Quanto à área de exame cautelar, verificou-se a instalação de bacia

sanitária com peça cerâmica móvel, possibilitando seu uso como instrumento
agressor. Não havia previsão de barra para restrição de movimento por algemas.
w)

Não há área prevista para guarda de material biológico retirado durante

os exames no IML, segundo o médico legista, desta forma serão acondicionados em
geladeira comum na clínica médica.
x)

Verificou-se que o conforto feminino do IML apresenta disposição que

não promove privacidade ao usuário. Os funcionários disseram que provavelmente
este cômodo terá outro destino como arquivo, por exemplo.
y)

Quanto ao espaço para recepção de funcionários e protocolo, fez-se o

questionamento aos chefes do IC e IML de Assis, se consideravam apropriados.
Ambos apresentaram que possivelmente as pessoas não se restringiriam à área de
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espera, ficando ao corredor e então circulando pelas dependências do prédio. A
área de espera de atendimento público do IML foi julgada pequena.
Diante do apresentado, conclui-se que o projeto inicial não foi fielmente
seguido pelos engenheiros fiscais das equipes, conferindo-se alteração de fachada,
o que compromete a identificação arquitetônica da SPTC.
Como não foi previsto espaço para exame veicular e o espaço previsto para
exame de chassi, em ambiente fechado, não atenderia veículos de maior porte como
carretas, assim, as equipes, através de seus gestores, tomaram a frente de
decidirem por si a criação desses espaços, desvalendo-se de qualquer critério
construtivo.
Desta forma, observa-se o comprometimento da fachada da EPC de
Andradina pois deslocaram a cisterna, as lixeiras de resíduos de saúde e a casa do
gerador para a área ajardinada à frente do prédio, para que então nestes espaços,
construísse área para exame veicular; observa-se a construção de área para exame
veicular e exame de chassi, na EPC de Assis, em espaço de acesso difícil para
peritos criminais por não haver ligação direta com a sala de expediente de chassi,
ainda, interferindo em problemas de segurança por prever, desta forma, a circulação
de terceiros em espaço restrito a funcionários do prédio. Ainda nestas áreas, não
foram previstas bancadas ou pias para suporte ao examinador, no caso, perito
criminal.
Diante do apresentado, deve-se definir diretrizes quanto à disposição da
lixeira, contendo área para Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), do grupo gerador
e da cisterna.
Em visita aos prédios, nota-se uma disposição construtiva permissiva ao
acesso público em áreas restritas, assim como a privacidade aos exames realizados
em salas e laboratórios do prédio. Deve-se pensar na incorporação de barreiras
físicas que limitem o acesso de pessoas não autorizadas às dependências do prédio
e que garantam privacidade aos funcionários do prédio, evitando-se especulações.
Mesmo nas instalações do IML, a falta de barreira visual na área de
transporte de corpos (carga e descarga), na sala de reconhecimento e a altura de
algumas das janelas do necrotério (a menos de 1,7 m de altura entre solo e peitoril)
levam à exposição de corpos, de funcionários e dos trabalhos realizados nestas
áreas.

143

A posição da sala de exames balísticos, à frente do prédio, foi desaprovada
pelas equipes, conferindo-se falta de privacidade e exposição dos produtos
examinados ao público. Como este espaço não prevê isolamento acústico e nem
estrutura para proteção balística, confere-se, durante os exames ali realizados,
exposição pública.
Ainda quanto à privacidade, faz-se necessário dispor os espaços de conforto
de plantonistas em áreas reservadas.
A sala de espera foi considerada pequena por estas equipes para
atendimento público, principalmente no IML, comprovando-se a ocupação dessas
por no máximo quatro pessoas sentadas, vislumbrando-se, que desta forma, o
corredor central servir-se-ia também a área de espera.
A falta de cobertura para transporte de presos implica em falta de
atendimento adequado e condução de pessoas, devendo assim ser prevista. Ainda
nesse espaço, deve ser previsto banco em concreto, barra de segurança para
algemas e supressão de louça sanitária na área de espera de presos.
A equipe de Assis entendeu que a sala de peças deverá servir-se a um
segundo laboratório pois um único laboratório, como inicialmente previsto, não
possibilita o exercício a contento pela equipe pois alegam necessitar de área para
exames químicos e área para exames biológicos.
Os prédios, da forma como construídos, não se interligam, dando a
impressão, durante a visita às suas instalações, de dois prédios, de instituições
distintas, que deveriam se comunicar para melhor condução de seus trabalhos. A
integração permitiria compartilhamento de espaços comuns como a sala de
reuniões, sem a necessidade de se prever dois desses espaços, pouco utilizados
por sua função, o que levaria a disposições e áreas bem utilizadas.
Quanto aos espaços pertinentes ao necrotério do IML, nota-se desobservação
construtiva em relação aos critérios estabelecidos pela Vigilância Sanitária como o
revestimento de pisos em material impermeável, cantos arredondados, pias com
duas cubas providas de torneiras com acionamento por cotovelos, ou pedal,
emprego de ralos escamoteáveis e sifonados, lixeiras de resíduos de saúde em
espaço restrito, em área distante do acesso público (nota-se a construção desta
lixeira, na EPC de Andradina, à frente do caminho público), entre outros, o que
impede que estas unidades obtenham alvará de funcionamento pela ANVISA.
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A continuidade da área de vestiários à sala de necropsia impedem a
separação do necrotério entre área limpa e área suja, o que seria providencial a se
evitar contaminações cruzadas.
Um espaço pertinente às atividades desenvolvidas pelo IML e não prevista no
projeto Básico EPC/EPML, é a sala de custodia, espaço destinado à guarda de
material biológico em geladeiras, retirado de corpos necroscopiados e de vivos
examinados (exame de corpo de delito), para encaminhamento a laboratórios de
exames clínicos.
Quanto ao piso em granilite, nota-se um padrão deste material em todas as
áreas de todos os prédios da SPTC, sejam áreas comuns, laboratórios, consultórios
ou

necrotério,

o

que

confere-se

não

ser

ideal

em

áreas

que

exigem

impermeabilidade, como comprova-se na Figura 34, logo após lavagem do piso de
uma de suas instalações.
Figura 34 – Piso granilite umidificado.

Fonte: Arquivo SPTC.

Uma particularidade das lixeiras dimensionadas no projeto, com portas com
vão de 80 cm, as mesmas comportam apenas o container de 770 L com pedal
frontal para coleta de resíduos sólido urbanos (RSU), já o container de plástico de
1000 L destinado à coleta de resíduos solido de saúde (RSS), de acordo com a NBR
15911-3:2011, não. As dimensões destas contenções trazidas na referida norma e
de 1056 mm (altura) x 572 mm (largura) x 731 mm (profundidade) a primeira, e 1380
mm (altura) x 1400 mm (largura - incluindo os munhões)x 1140 mm (profundidade) a
segunda (Figura 36).
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Figura 35 – Container 770 Litros com Pedal Frontal para Coleta de RSU, em
conformidade com a Norma NBR 15911-3:2011.

Fonte: Casa Epi’s (2016).
Figura 36 – Container 1000 Litros com Pedal Frontal para Coleta de RSS, em
conformidade com a Norma NBR 15911-3:2011.

Fonte: Contemar Ambiental (2016).

Este container de plástico de 1000 L é adaptado para elevação e
basculamento direto em caminhões, evitando-se o contato de manuseio com
material infectante, sendo utilizado pelas unidades do IML (Figura 35).
As áreas úmidas, como cozinhas e copas, deverão prever revestimento
cerâmico total em suas paredes, até o teto, para melhorias nas condições de higiene
e facilidade à higienização.
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7.3 Dados do programador – informações obtidas por meio dos grupos focais

Discussões em grupo levaram a conclusões gerais sobre a disposição dos
espaços apresentados no Projeto Básico, considerando-se a circulação, segurança,
atendimento ao público, conforto, qualidade dos exames realizados, privacidade.
A formação de grupos maiores do que dez pessoas levava a discussões em
paralelo e desconcentração de alguns, em geral a reunião estendia-se por quase
duas horas, causando exaustão a todos os participantes. Assim, diante da
experiência inicial, seguiu-se a orientação de Henry Sanoff em se trabalhar com
grupos entre 5 (cinco) e 10 (dez) pessoas, formado por convite do programador,
compondo-se de grupo misto de pessoas com experiência ou especialização
condizente ao assunto em pauta.
Foi organizado um espaço para essas reuniões, a acomodar os grupos,
pensado de forma confortável, sem interferências externas, com mesas agrupadas
ao centro em disposição favorável à participação de todos, não havendo
extremidades principais que levariam à interpretação de comando do programador
(fez-se a disposição de uma mesa quadrada).
As reuniões eram gravadas para posterior transcrição do conteúdo em áudio
pelo programador, evitando-se anotações à frente dos participantes, o que poderia
levar ao constrangimento ou mesmo truncar o diálogo livre.
Fez-se comum nas reuniões, o preparo pelo programador de uma mesa com
café e bolo, ou similares, percebendo-se a surpresa dos convidados que sentiam-se
mais acolhidos. Tudo foi trabalhado para maior exposição de ideias e favorecimento
do diálogo aberto, explorando o conhecimento do grupo e ainda dando a condição
de cada membro convidado sentir-se importante na programação participativa.
No total, foram 22 (vinte e dois) encontros, que ocorreram ao longo de 5
meses consecutivos. As primeiras reuniões trabalharam os espaços do Projeto
Básico de forma isolada, quando foram discutidos aspectos ideais de espaço para
ensaios específicos como o para exames balísticos, o de constatação de
entorpecentes, o local para exame veicular, sobre o atendimento médico no IML,
enfim, pontuando-se o que seria pertinente às Equipes, de forma a se levantar
pontos julgados importantes, desejáveis e também os fundamentais para o
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desenvolvimento destes ambientes de abrigo da atividade laboral apresentada
(Figura 37 e 38).
Figura 37 – Grupo Focal

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 38 – Grupo Focal – Perspectivas da sala de reuniões.

Fonte: Elaborado pela autora.

Conforme as reuniões avançavam, envolviam-se gradualmente os usuários
da definição dos espaços em conjunto, a compor o Projeto Básico B. Desenhos
foram sendo apresentados buscando-se a validação dos usuários, até se chegar em
um escopo definitivo, aprovado por todos os participantes.
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Era comum a citação de experiências pessoais, relacionadas ao ambiente de
trabalho e a preocupação de se definir procedimentos de trabalho casados ao
espaço, mostrando-se bastante conscientes da importância em se pensar o espaço,
prevendo-se a forma ideal de trabalho. Apresentavam ainda, em detalhes, os
procedimentos de cada exame, definindo-se como o espaço deveria ser para
execução desses, de forma eficiente.
Vale apresentar que a experiência com grupos focais despertou, de forma
geral, um sentimento positivo de que a instituição estava preocupada com a
condição de trabalho dos funcionários e com a pessoa em si pois abriu-se
possibilidade à discussão e opinião pessoal de cada participante.
De forma bastante comovente, foi comum ao final de cada encontro algum
participante vir abraçar o programador e agradecer, colocando-se ainda à disposição
para “o que mais precisar”, o que abriu precedente ao programador de esclarecer
pontos a posteriori, de acordo com a experiência e especialidade dos colaboradores.
De forma discursiva, apresentam-se a seguir os assuntos pertinentes
apresentados pelos grupos focais, respeitando-se a forma como foi apresentado,
com a mínima interferência do programador, que apenas traduziu, organizou e
transmitiu as ideias principais apresentadas no decorrer dos encontros.
A princípio, questionados sobre a segurança das instalações, todos os
participantes mostraram-se preocupados com este item e de que o projeto parece
ignorar a privacidade dos exames periciais colocando aberturas amplas nos
laboratórios, com altura favorável à escalada, permitindo ainda a movimentação
publica irrestrita ao redor do prédio. Foi sugerido o isolamento de áreas técnica
como os laboratórios e sugerido que cada laboratório tivesse uma sala cofre.
As salas cofres das áreas de protocolo foram apresentadas e o IC opinou que
o espaço é pequeno alegando que se não for maior, certamente optar-se-á pelo uso
do arquivo para guarda de peças de exame, pois dali serão distribuídas as peças de
exame, enquanto que o IML afirmou que e um espaço desnecessário pois não
condiz com a atividade que desenvolvem.
Os peritos ainda sugeriram a previsão de uma porta-balcão entre o protocolo
e a área restrita pois o cofre do protocolo é uma área itinerante, que o chefe o
acessa e distribui para cada perito, que ainda atenderiam à recepção de armas de
fogo e drogas pois não é favorável a exposição deste tipo de produto ao público. “Os
policiais que trazem as peças não deveriam passar pela recepção”, afirmaram mais
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de uma vez a preocupação com a exposição de peças de exame durante entrada e
saída de material de perícia.
Os funcionários do IML preocupam-se com a possibilidade de resgate de
presos e fuga, e solicitaram que a área de exame cautelar deve prever entrada
exclusiva de viaturas e manobrabilidade destas em caso de emergência, impedindose inclusive a passagem de terceiros à área pois poderiam ser pegos como reféns.
Citaram também a agressão a funcionários do protocolo quando da liberação de
corpos, alegando que deveria haver monitoramento

e controle, mostrando-se

favoráveis à previsão de guarita à frente do prédio.
Apontaram que é fundamental a preservação do funcionário. Um dos médico
legistas participantes sugeriu prever-se um corredor de acesso interligando as área
do prédio sem ter que fazer o funcionário passar pela recepção.
Levantando-se a possibilidade de área única de protocolo e recepção e que
estas poderiam dispor-se à frente do prédio, todos concordaram ser uma ideia boa e
que aumentaria a participação e segurança aos funcionários, porém, acreditam que
devido a diferença na rotina de trabalho do IC e IML, seria interessante separar entre
protocolo IC e protocolo IML, podendo ficar lado a lado. Inclusive isso levaria à
exigência de apenas um conjunto de banheiros com acessibilidade à atender ao
público. Também é favorável que a recepção seja maior, principalmente para
atendimento do IML que da forma apresentada está muito aquém da real
necessidade do Instituto.
O IC ainda levantou que as chefias devem ficar à frente do prédio, próximo ao
protocolo e à sala de plantonistas, para controle da unidade e monitoramento de
funcionários. Havendo participantes em alguns dos grupos focais com função e
cargo de chefia, questionou-se se os funcionários deveriam ter uma entrada restrita,
disseram que pode ser confortável ao funcionário que geralmente vem de carro, a
entrada pelos fundos ou laterais do prédio, onde situa-se o estacionamento, no
entanto, a entrada deveria ser registrada seja através de controle por guarita à frente
do prédio ou passagem ela área de protocolo ou chefia pois é importante,
principalmente aos plantonistas, o anúncio de sua chegada para rendição de
colegas em final de plantão.
O número de acessos para o prédio apresenta uma relação inversa de
controle e segurança, assim foi afirmado, pois quanto mais portas, menor o controle
de acesso ao prédio, que deveria ser melhor pensado no layout de projeto,
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prevendo-se área de acesso público, área de acesso controlado e área de acesso
supercontrolado, que seriam área técnicas como os laboratórios no IC e o necrotério
no IML.
Sugeriram, ainda, além da disposição mais segura dos espaços, o uso de
vidros à frente do prédio permitindo-se a visualização apenas de dentro para fora,
preservando-se os ocupantes, então.
Ampliando-se a discussão sobre segurança, atender à legalização da unidade
quanto à emissão do Auto de Vistoria do corpo de Bombeiros (AVCB) não garante a
segurança contra incêndios. Deve-se pensar também na possibilidade do incêndio
criminoso da intenção de se destruir a prova técnica.
Funcionários do IML apontaram ainda a responsabilidade da instituição na
preservação de documentos e pessoas, além da prova material.
Pela área do prédio, por ser uma unidade térrea, incluindo-se rotas de fuga e
o posicionamento de extintores de incêndio, pelas instruções recentes, seria o
suficiente para se conseguir o AVCB, inclusive previstas no Projeto Básico.
Foram sugeridas, então, como medidas protetivas, em associação às
previsões iniciais de controle e combate a incêndio supracitadas, a implantação de
detectores de fumaça em áreas críticas, a implantação de sistema de exaustão em
cada cofre, com acionamento automático quando acender a luz, e emprego de
material resistente ao fogo, e a separação de produtos químicos utilizados pelo IC,
nos exames, apontados como inflamáveis, em sua grande maioria, em área
específica. Sugeriu-se então prever um almoxarifado químico dentro do laboratório
de exames químicos, com prateleiras de concreto, fileira de elementos vazado em
cima e embaixo das paredes divisórias, lâmpada ante explosão e interruptor ao lado
externo deste ambiente.
Outro assunto bastante discutido e que também correlaciona-se ao aspecto
de segurança e saúde, é a higiene ambiente, principalmente na área do necrotério,
na qual não há restrição de acesso a contento e também não se prevê uma
separação entre área suja e área limpa, o que, nesse ambiente, “é contrário a de um
centro cirúrgico, pois o sujo está dentro e o limpo fora”, nas palavras de uma médica
legista infectologista.
A área de vestiários deverá ser melhor projetada, mais extensa, evitando-se
estar nesse espaço com as vestimentas do trabalho no necrotério. Um dos médicos
legistas, atualmente com cargo de chefia em um dos postos da Capital, foi veemente
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ao afirmar que não tem como estipular procedimentos e exigir que o funcionário os
cumpra se o ambiente não favorece a prática de controle e higiene.
Exemplificou-se a disposição comum de centros cirúrgicos onde há um banco
em alvenaria que separa a área o vestiário da sala de procedimentos, ao qual o
funcionário paramentado, senta-se para calçar o propé11 e rotacional o corpo com as
pernas suspensas, para então adentrar à área limpa.
A ideia foi aprovada, sugerindo-se a implantação deste banco mas seguido de
lava-pés e ponto de água baixo para lavagem dos calçados, pois utilizam-se botas
de borracha à área do necrotério, individuais, que deverão ser lavadas neste
espaço, e então retiradas e dispostas em uma prateleira. Neste espaço também
deve prever-se lixeira de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) para retirada da roupa
descartável a ser utilizada sobre a vestimenta pessoal dos funcionários do
necrotério, antes de passar para a área limpa.
A passagem pelo vestiário deve ser obrigatória, devendo ser o único acesso
ao necrotério, para que force a paramentação antes da entrada à área, além de
torná-lo bastante restrito.
Indagados sobre os procedimentos de desinfecção da área de necrotério, os
profissionais alegaram não haver procedimento padrão, de que, apesar de empresa
contratada para limpeza dessas áreas em todo o Estado, a supervisão fica a cargo
do chefe de cada Equipe ou Núcleo. Alegam que nenhum prédio do IML atende às
normas da ANVISA como o sistema de exaustão, que deveria garantir pureza e
qualidade do ar.
Apresentaram o problema com as pragas urbanas, de que o ambiente as atrai
pelo cheiro e calor do ambiente, ainda dos corpos em putrefação que as carregam
em larva ou pupa, eclodindo em insetos no ambiente do necrotério.
Um médico legista especialista em entomologia12 e também um perito criminal
afirmaram que o ambiente do necrotério deveria conservar uma temperatura
ambiente menor do que 18o C, pois torna-se um ambiente insuportável para insetos,
principalmente moscas (sinantrópicos) . Então, para que o ambiente não seja frio o
suficiente para ser considerado insalubre, de acordo com a American Conference of
11

Propé: sapatilha descartável utilizada sobre calçado em locais que exigem o controle de
agentes biológicos.
12

Entomologia é a ciência que estuda os insetos.

152

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), que seria a menos de 16o C, sugeriu-se
agregar ao projeto sistema de ar condicionado, independente das outras instalações
do prédio, ao necrotério e espaços correlatos, de forma a manter a temperatura
ambiente na faixa de 17oC.
Uma outra forma de controle ambiente na região do necrotério seria fechar
aberturas, sendo desnecessárias janelas se a exaustão for adequada. Assim, deverá
prever-se iluminação natural ao ambiente através de vidros, porém sem aberturas,
dispostos na parte superior das paredes com distância entre parapeito e piso
externo de no mínimo 1,7 m, considerada uma altura suficiente para se evitar
especulações à sala de necropsia.
O fechamento da sala de necropsia, associada à sua disposição na planta,
aos fundos, ainda colabora com o ruído da serra à área externa, apresentado como
desconfortável a terceiros, pelos funcionários, podendo-se ainda melhorar a
estanqueidade assumindo-se esquadrias em PVC, sendo apresentada esta
sugestão por um perito-criminal engenheiro, alegando ser um produto com maior
qualidade que as esquadrias metálicas usuais, ainda apresentando vantagens como
durabilidade e baixa manutenção.
Os funcionários do IC disseram que esta condição também valeria aos
laboratórios do IC e áreas correlatas, a fim de se ter um controle ambiental,
privacidade ao exame e ainda evitar a escalada, no entanto, acreditam que
condicionadores de ar local do tipo Split são ideais para estes espaços, a ser
controlada a temperatura ambiente pelos próprios usuários. Quanto à iluminação,
solicitaram que as paredes internas dos laboratórios sejam de vidro, favorecendo
também, quando de uma visita técnica por terceiros a estas dependências, não haja
necessidade de entrada nos laboratórios que devem ser áreas sob rígido sistema de
controle de acesso e controle ambiente por possibilitar a retrocontaminação de
provas e consequente nulidade da perícia criminal.
Ainda quanto à questão de higiene, os funcionários que operam em
necrotérios disseram ser bastante importante prever à mesa de necropsia um
triturador e descarga pois é muito comum o entupimento do sistema de esgoto
devido à presenças de cabelos e partes de ossos. Cientes da implantação de tanque
séptico nas novas unidades, fez-se um questionamento sobre o volume ideal desses
tanques pois no projeto ideal não foi dimensionado o volume a atender a lavagem
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diária do ambiente do necrotério e áreas correlatas, somente computou-se a
lavagem dos corpos para exame, sendo apresentada a relação de 100L por corpo.
Apontou-se, ainda, a necessidade de se prever a lavagem da viatura de carro
de cadáver na área de estacionamento com recolha deste efluente ao tanque
séptico. Apesar de não esclarecido pela SS-28 e nem pela RDC-50, segundo os
médicos-legistas, a área de transporte de corpos deve ser entendida como uma
extensão da área do necrotério.
De acordo com os médicos-legistas, deve-se prever pontos de água quente
nas bancadas de lavagem de instrumentos e que o sistema de água quente seja
previsto para lavagem da área de necrotério, de todas as superfícies de exposição,
pois o efluente característico deste ambiente é a gordura humana.
Foi levantada por um dos participantes, em um dos encontros, uma ideia que
agradou a todos que seria a instalação de ponto de água a quente na bancada com
mangueira flexível manipulável, para lavagem deste espaço, devendo-se servir
exclusivamente à higienização ambiente pois a lavagem das mãos deverá ser em
cuba específica, com torneira com acionamento por cotovelos (o acionamento por
pedal foi considerado inapropriado pela equipe), (Figura 39).
Figura 39 – Torneira Flexível.

Fonte: Tudo Junto e Misturado (2014).
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Para melhor qualidade à desinfecção, as bancadas devem ser revestidas por
aço inox, prevendo-se ainda espelhos com altura de 30 cm no entorno, também em
inox, com cantos arredondados, com cuba com torneira para lavagem das mãos
distinta da cuba de lavagem de ferramentas e equipamentos que deverá ser funda e
grande o suficiente para comportar os equipamentos tipicamente utilizados no
exame necroscópico como serras circulares e serrotes, de acordo com os auxiliares
de

necropsia

participantes,

que

alegaram

não

recorrerem

à lavagem constante dos instrumentos utilizados por não se apresentar bancada
adequada ao procedimento, que deveria ser de fácil acesso, larga, com mais de um
ponto de água e bastante ampla para o manuseio seguro dos equipamentos.
Ainda sobre o revestimento dessas áreas, foi sugerido o emprego de epóxi
multicamadas autonivelante no piso da área de necropsia, e nas paredes apenas o
epóxi, que não precisaria ser multicamadas como no piso por não prever o mesmo
atrito de macas e carrinhos. O mesmo material foi sugerido às instalações do IC, à
área de laboratórios, inclusive pias e bancadas, o que atenderia estes espaços
satisfatoriamente também, pois o ganilite atrapalha a identificação visual de peças
minúsculas que caem ao piso, conforme apresentou um perito-criminal lotado no
Núcleo de Balística do IC.
Os profissionais não devem por as mãos, com luvas, em portas, torneiras,
superfícies, devendo-se evitar este tipo de contato pois as mãos são um dos
principais vetores de transmissão, de acordo com um médico-legista especialista em
medicina do trabalho. Assim, as portas de acesso ao necrotério, uma vez previstas,
devem ser amplas, de vidro fosco e com sistema de abertura e fechamento por
sensor.
Os profissionais chamaram à atenção da não previsão de espaço para
chuveiro e lava-olhos de emergência13 à área do necrotério e à área do laboratório
de exames químicos do IC, o que apresentou-se como item importante quanto à
segurança ao uso.
Para garantir a pureza do ar nas áreas técnicas, laboratórios e salas de
necropsia, deve-se prever exaustão nas salas e nas bancadas de trabalho, pois uma
13

Chuveiro e lava-olhos de emergência é um dispositivo de segurança que, através de
acionamento mecânico, permite a lavagem de olhos ou banho de usuários no ambiente de
trabalho, em geral laboratórios químicos, diante de uma emergência química de contato
indesejável de produtos químicos com o corpo humano.
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coisa é a renovação de ar no interior de em uma capela, localizada, outra coisa é o
controle da atmosfera da sala, devendo-se considerar que a exaustão em áreas com
presença de agentes biológicos, deve ser isolado dos demais sistemas de exaustão,
por questões de segurança à saúde, higiene e controle ambiental.
Assim, as bancadas de trabalho devem prever capelas com exaustão, de
acordo com os risco envolvidos, se biológicos ou químicos, duto de exaustão
próximo ao ponto de higienização de instrumentos na sala de necropsia e sobre à
mesa de necropsia, à altura que impeça acidentes, além da exaustão ambiente.
No quesito de adequação ao uso, houveram amplas discussões e sugestões
ao redimensionamento e distribuição dos espaços previstos no Projeto Básico.
O IC apontou de forma categórica como “erro de projeto” não prever-se área
para exame veicular, alegando ainda que o espaço para exame de chassi não
apresenta condição para este tipo de exame, pois precisaria de uma bancada de
trabalho, pia com proteção lateral para se evitar extravasamento, ainda sistema de
exaustão devido os produtos químicos utilizados. Apontaram que essa área deveria
ser parte integrante do prédio e ficar à frente, com acesso à recepção pois as
pessoas trazem os veículos para exame e ficam esperando, devendo-se prever
condições mínimas de conforto a estes.
Discutiu-se, ainda, a incorporação a essa área de exame veicular, chassi e
fosso pois atenderiam os peritos criminais de acordo com o tipo de veículo
examinado e necessidade de intervenção. Houve ampla discussão sobre a melhor
opção: se elevador hidráulico ou fosso, definindo-se que ambos devem ser previstos
no espaço a ser projetado para exames veiculares.
O exame de balística à frente do prédio foi desaprovado, sendo sugerido que
todos os laboratórios, áreas técnicas em si, devem ficar reservadas, ao fundo do
prédio.
Os laboratórios deveriam concentra-se a uma área designada de CEAP
(Centro de Análises Periciais), de acesso restrito, com corredor central de acesso,
portas

largas

ara

transporte

de

equipamentos,

com

emprego

de

vidros

transparentes, dando melhor sensação de limpeza, clareza e profissionalismo, na
opinião dos peritos-criminais, em sua maioria lotados nos Núcleos Especializados da
Capital, no setor de exames periciais em laboratório.
Deve-se pensar na disposição dos laboratórios com possibilidade dos
compressores de ar ficarem à área externa, evitando-se o ruído ambiente, muito
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desconfortável, afirmou um perito que alega trabalhar em uma laboratório com tal
inconveniente.
Acrescentaram que também não foi previsto local para guarda temporária de
resíduos químicos contidos em frascos e bobonas, assim, sugeriram que a lixeira
inicialmente projetada para resíduos comuns e resíduos de saúde, apresente
também espaço para acomodação de resíduos químicos.
Apresentaram a proposta de se ter dois laboratórios: um para exames
químicos e outro para exames biológicos pois os agentes envolvidos são distintos e
por consequência o controle ambiental também. Ainda, pensando-se em futuro, uma
perita-criminal afirmou que deveremos manter uma amostra de DNA de peças com
vestígios de sangue, como parte da cadeia de custodia.
O laboratório de biologia deve prever um espaço para secagem de peças
úmidas, impregnadas em fluidos orgânicos, a exemplo de sangue, sendo comum à
perícia tal apresentação. Esse laboratório deve ficar em ponto estratégico pois
deverá ser utilizado por outros peritos para higienização de peças embebidas em
sangue, fezes, etc., antes de examiná-las, sendo comum tal condição em celulares,
projéteis, instrumentos cortantes, a guisa de faca, e invólucros contendo
entorpecentes.
Questionados se haveria necessidade de uma rede coletora de esgoto
diferenciada neste espaço, os peritos criminais afirmaram que trata-se de volume
muito pequeno de material orgânico, o correspondente a “um dedo que se corta”,
“uma peça de carne que se manipula em pia de cozinha”, por exemplo, semelhante
ao esgoto doméstico, assim, podendo-se ser lançado em esgoto comum.
Em contrapartida, pedem que se contemplem alguma forma de escurecimento
deste espaço para exame através de luzes forenses14 e revelação de sangue por
luminol15. Sugeriu-se, então, o emprego de vidros duplos com sistema de persianas
embutidas no laboratório de exames biológicos.

14

Luzes forenses são feixes luminosos com diversos filtros de espectrometria que permitem
identificar vestígios de resíduos orgânicos como saliva, sangue e esperma, por exemplo.
15

Luminol é o nome usual do composto químico C8H7N3O2, utilizado para revelação latente
de sangue humano, através de uma reação quimioluminescente.
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Os peritos criminais solicitaram ainda um ponto de água ou mesmo um tipo de
lava-pés à área externa do prédio, próximo ao estacionamento de viaturas, para que
os plantonistas, que trabalham no atendimento a locais de crime, higienize seu
calçados antes de entrarem no prédio, pois “esse pessoal pisa em tudo o quanto é
substância, comumente sangue humano”, sendo essas as palavras de um perito
criminal de uma Equipe do interior.
Apontaram que na planta não se prevê uma sala para fotógrafos e
desenhistas e que isso já deveria ser pensado, definido em planta, para que todos
os profissionais da instituição sejam contemplados na adequação de seus espaços
de trabalho.
Apontaram que a disposição dos banheiros aos funcionários é ruim e não
permite privacidade. Um dos peritos criminais colaboradores atestou ser muito
inconveniente na sala da chefia um banheiro com porta voltada à região de entrada
de pessoas, conferindo-se apoio dos demais ao seu ponto de vista, reforçando-se a
distribuição de banheiro feminino e masculino com pia compartilhada, considerado
inapropriado e deselegante.
Tanto o IC quanto o IML afirmaram que o local de descanso de plantonistas
deveria ser mais reservado. Questionados sobre a possibilidade de a planta
contemplar uma área de conforto compartilhada, como quatro dormitórios, sendo
dois femininos e dois masculinos, alegaram-se favoráveis ao compartilhamento ou
junção de espaços correlatos aos dois Institutos.
Um médico-legista, prestes a se aposentar, criticou a disposição de plantas
que priorizem o individual ao invés do trabalho coletivo e a convivência, alegando
ser “herança policial”, e de que IC e IML devem ser trabalhar de forma mais unida,
compartilhando inclusive suas experiências profissionais, providencial a todas as
suas carreiras.
Quanto à adequação ao uso, os funcionários ligados ao IML chamaram a
atenção de não se prever uma área para os trabalhos da funerária, mostrando-se
bastante perplexos com a presença comum destes prestadores de serviço dentro da
área de necrotério. Alegaram que a presença dos mesmos faz-se necessária mas
que deveriam ser previstas barreiras físicas de controle de seu acesso às
instalações do IML.
Questionados de como deveria ser esse espaço, afirmaram que deveria ser
aos fundos das instalações dos IML, à área de estacionamento da viatura, com
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portas de acesso largas e com pia, bancada, mesa central e sistema de exaustão,
pois não deixa de ser área correlata ao necrotério.
Os médicos-legistas apontaram a necessidade de se ter uma sala de
custódia, ligada ao necrotério, com acesso restrito por gaveta ou balcão, com
geladeiras para guarda de material biológico extraído de periciados, a ser
encaminhado para os laboratórios de análise. Esta sala deverá ser também próxima
aos consultórios pois são coletados urina, sangue e demais fluidos corpóreos das
pessoas examinadas, amostras essas que após identificadas, deverão ser mantidas
sob custódia, em geladeiras, em sala de acesso restrito.
Quanto à sala de Raio-X, apontaram que poderia ser um espaço menor, e
prever barreira protetiva ao raios ionizantes, pois da forma como se apresenta, não
confere segurança ao profissional que acompanha o exame.
Ainda na sala de necropsia, seria interessante o DML bem próximo ao
espaço, ligado de alguma forma a este ambiente, para que se oriente a limpeza
exclusiva desta área, diferenciada em relação ao prédio todo. Sugeriram uma
antessala, antes do acesso ao necrotério, à região do carro de cadáver, para que os
profissionais terceirizados acessem o ambiente paramentados também.
Informaram que em muitos necrotérios, mesmo os dos prédios mais recentes,
preveem uma mesa de trabalho para o médico no mesmo espaço dos exames, o
que e muito desconfortável, não higiênico, relatando-se fatos ocorridos de dermatites
e inflamações cutâneas nos braços em decorrência desta disposição. O médico tem
que circular entre a sala e a sala de necropsia, Raio-X, mas não deve entrar e sair
do ambiente pois será um agente contaminante entre área suja e limpa.
Quanto a sala, em separado, para pericias em putrefeitos, a médica-legista
especializada em infectologia afirmou que não faz sentido essa separação pois o
espaço físico é o mesmo e da forma apresentada incorre-se em dificuldades de
controle e desinfecção de dois ambientes, ainda, que uma vez que se implantem um
sistema ideal de exaustão de ar, não há tal necessidade. Acrescentou ainda que um
cadáver em putrefação apresenta menor risco de biocontaminação do que
cadáveres em óbito recente, que o inconveniente está no cheiro e que tal disposição
não “alivia” tal incômodo. “Deve-se pensar na disposição a agilizar a perícia em
putrefeitos, e purificar o ambiente de imediato”, em suas palavras.
Chamaram a atenção à área de presos para que se preveja acessibilidade,
descanso e barras para algemas, e que o espaço permita a separação entre sexos,
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acrescentando que no consultório não poderá ter barras ou qualquer mecanismo de
imobilização pois devem estar soltos durante os exames. Criticaram a previsão do
vaso sanitário em louça disponível a presos, sugerindo apenas um buraco com
descarga.
Questionados quanto ser mais adequada a câmara fria, como prevista em
projeto, em relação às geladeiras individuas, houve ampla discussão: a princípio,
consideram que a sala é muito mais confortável para o trânsito de corpos,
oferecendo melhores condições para higienização periódica e ainda a vantagem de
exigir menos manutenção pois afirmaram ser comum o desgaste de rodízios e portas
das câmaras individuas que por vezes ficam sem serem utilizadas tamanha a
dificuldade de acionamento das mesmas para acomodação de corpos; porém,
afirmaram temer processos judicias contra o Estado por exporem funcionários ao
frio.
Diante do impasse, o programador apresentou que a condição de exposição
ocupacional ao frio, destacam-se aí as atividades realizadas em câmaras frigoríficas,
só são consideradas insalubre, prevendo-se o uso de proteção individual específica
como luvas e jaquetas térmicas, segundo a ACGIH, quando o ambiente de trabalho
para trabalho leve, esta sob temperatura inferior a 4 oC, o que não é o caso pois as
câmaras frigorificas dos necrotérios devem manter uma temperatura que varie entre
4oC e 5oC. Assim, esclarecidas as dúvidas, optou-se pela câmara frigorifica coletiva,
unanimemente.
Para atendimento à ANVISA, sendo o IML então considerada unidade de
saúde, os resíduos devem ser coletados e destinados de forma especial, não só
para cumprimento da legislação mas, assumindo sua responsabilidade social e
ambiental, assim, solicitou-se o apontamento dos locais em que os efluentes
oriundos das atividades e higienização fossem recolhidos ao tanque séptico, ainda,
que se apontassem os resíduos físicos de saúde previstos no espaço em estudo.
Vale apresentar que indagados sobre o Programa de Gerenciamento de
Resíduos de Saúde (PGRSS), membros do corpo diretivo do IML, participantes de
um dos grupos focais, disseram que o documento precisa de revisão e não
contempla tais informações.
Assim, definiram que a sala de necropsia, vestiários, sala de Raio-X, sala do
médico, câmara fria, antessala, espaço para a funerária, a área das viaturas do IML
(transferência de corpos), DML do IML e a lixeira, que abriga os resíduos de saúde,
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deverão ter sistema coletor destinado ao tanque séptico, a garantir estanqueidade
ao sistema para controle sobre seus efluentes.
Dos resíduos de saúde, definiram que o ideal é que se use vestimentas
descartáveis para operação à área do necrotério, a serem descartadas ao final do
expediente em lixeiras de resíduos apropriadas; outros resíduos sólidos a serem
previstos são os filtros dos sistema de ar condicionado e sistema de exaustão dos
espaços contendo agentes biológicos, lâminas, frascos, luvas, agulhas e seringas
utilizados nos procedimentos pertinentes tanto à clínica medica quanto ao
necrotério.
Funcionários ligados as setor administrativo do IML chamaram atenção ao
espaço destinado a arquivo na planta, afirmando que o IML necessita de muito
espaço para guarda de documentos como os laudos, com montante vultuoso em
qualquer unidade, assim, devendo-se prever um espaço maior e com fácil acesso ao
protocolo.
Assim, foram apresentados pontos de vista, experiências pessoais e
conhecimentos profissionais que puderam orientar o programador a definir um novo
desenho construtivo associado à definição de diretrizes de projeto, a repensar o
espaço de trabalho de peritos criminais e médicos-legistas lotados nas Equipes de
Perícias-Criminal e Médico-Legal da Superintendência da Polícia Técnico-Cientifica.
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8 PROJETO BÁSICO B
O agrupamento das informações advindas das legislações e normas
pertinentes ao trabalho em questão com os dados colhidos em campo por meio das
visitas técnicas às unidades EPC/EPML de Andradina e Assis, somadas as
informações obtidas por meio dos grupos focais, gerando-se a tabela e a planta
arquitetônica do Projeto Básico B, a seguir, definindo-se, assim, as diretrizes de
projeto de Edificação das Equipes do IC e IML da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica de São Paulo (Quadro 5, e Figura 40).
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Quadro 5 - Diretrizes de Projeto – Projeto Básico B.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança ao uso
Segurança contra incêndios
e ocupação
O acesso de
pessoas às
instalações deverá
ser incorporado à
disposição do
prédio, de forma
que o atendimento
público concentrese à frente do
Os materiais de revestimento,
prédio, considerada
para isolamento térmico,
área não crítica; o
acústico ou para vedação
acesso ao terço
deverão apresentar índice de
médio do prédio
propagação superficial de
deverá ser permitido
chama classe A.
a funcionários e
terceirizados,
considerando-se
área semicrítica, e
aos fundos do
prédio deverão
situar-se as áreas
críticas, ou seja, de
acesso mais restrito.

Prever acessibilidade ao
combate a fogo. Pelo Corpo
de Bombeiros, assim como ao
Prédio Todo
resgate de vítimas; a
setorização e
compartimentação das
unidades funcionais da
instalação, orientando a
separação de apoio
administrativo, da área
técnica, do abrigo de resíduos
sólidos, da sala de
máquinas/grupo gerador e
dos arquivos, consideradas,
essas últimas, como áreas de
risco especial para o incêndio.

Distância mínima a ser
percorrida entre as saídas de
emergência e qualquer local
de trabalho não deverá
ultrapassar 15 m.

Continua.

Área à frente do
prédio envidraçada
para ampla
visualização dos
funcionários para a
área externa do
prédio. Uso de
vidros escuros que
permitam enxergar
somente de dentro
para fora.

Estanqueidade

Conforto
Pureza do Ar
Higrotérmico

Sistema central
de
condicionamen
to de ar
ambiente na
região do
necrotério e
área de
exames
biológicos do
O volume do
IC. Previsão de
tanque séptico
instalação de
deverá ser
instalação de
estimado em
ar
projeto, de
condicionado
acordo com a
do tipo Split
frequência de
nos demais
limpeza e
ambientes do
remoção de lodo
prédio.
destes pela
unidade gestora,
a comportar o
efluente oriundo
de suas
atividades. O
tanque séptico
deverá estar no
mínimo a 1,5 m
da construção,
limites do terreno
e ramal
hidráulico; a 3 m
de árvores e de
qualquer ponto
da rede pública
de
Telhas do tipo
abastecimento e
sanduíche
a no mínimo 15
sobre manta
m de distância
refletora.
de poços
freáticos e
corpos d´água.

Conforto
Acústico

Deverão ser
observadas
a demanda
específica de
cada
ambiente, de
acordo com
a população
atendida
e/ou tipo de
atividade
desenvolvida
, ou ainda
pelos
equipamento
s instalados,
pertinente à
atividade fim.

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

O projeto
arquitetônico
da fachada
deverá ser
fielmente
seguido pois
trata-se da
identidade
arquitetônica
da
instituição.

Prever acessibilidade às
pessoas com deficiência
ou com mobilidade
reduzida nas
dependências do prédio,
inclusos os
trabalhadores.

Condições de
Higiene

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

Prever ponto
externo de água e
lava-pés para uso
da equipe de
plantão externa, à
entrada do prédio.

O conjunto das
lixeiras, o
conjunto gerador
e a cisterna,
deverão ser
instalados em
Os pontos de
pontos
captação do ar
estratégicos,
externo e de
distantes da área
eliminação pelos
de
Largura mínima dos
sistemas de
movimentação
corredores de acesso
exaustão deverão
de pessoas, em
deverá ser de 1,2 m,
estar distante e em espaço restrito,
com portas de saída ou direções opostas.
de forma a
de comunicação interna, Os pontos de
facilitar a
Dar
dispostas a abrirem no
eliminação deverão manutenção, a
preferência
sentido da saída,
estar, no mínimo a retirada de
à iluminação
situadas de tal forma
2 m acima da
resíduos e o
natural no
que quando abertas não cobertura do
abastecimento
interior do
impeçam as vias de
edifício, cuidando
de água e
prédio, não
passagem.
para que não se
energia.
só por
constitua em
questões
incômodo ou risco
energéticas
para os edifícios
mas para
vizinhos.
melhoria do
Os corredores deverão
bem estar e
possuir no mínimo 1,2 m
conforto
de largura; as portas de
visual dos
acesso a consultórios
usuários.
com vão livre de 0,8m x
2,10m; portas de
laboratórios e de locais
de trânsito de maca
deverão ter 1,10m x
2,10 m. Porta de
banheiros dentro de
consultórios deverão
abrir para fora.

Economia

Compartilhamen
to de espaços
de uso comum a
IC e IML.

A cobertura
deverá prever
isolamento
durável,
resistente à
água, colocada
sobre camada
impermeabiliza
da à laje.

Áreas
refrigeradas
deverão situarse no lado Sul,
de menor
incidência solar.
Áreas de
espera, como
recepção,
deverá estar à
face Norte.
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Continuação.
Projeto Básico
EPC/EPML

Prédio Todo

Segurança contra
incêndios

Em todas as passagens
de dutos e tubulações do
sistema de exaustão, de
todo o prédio, assim
como suas abertura em
paredes, pisos e
divisórias, deverão ser
revestidas e isoladas de
forma a manter a
integridade física da
barreira em caso de
incêndio.

Segurança ao uso
e ocupação

Estanqueidade

O volume do
tanque séptico
deverá ser
estimado em
projeto, de
acordo com a
frequência de
Controle de
limpeza e
movimentação pelo
remoção de lodo
prédio; separação
destes pela
física dos
unidade gestora,
corredores de
a comportar o
acesso, a fim de se
efluente oriundo
evitar o tráfego
de suas
indesejável por
atividades. O
áreas restritas, o
tanque séptico
cruzamento
deverá estar no
desnecessário de
mínimo a 1,5 m
pessoas e serviços
da construção,
distintos e o desvio
limites do terreno
de materiais. Uso de
e ramal
portas de acesso
hidráulico; a 3 m
duplo com
de árvores e de
fechamento
qualquer ponto
automático, ás
da rede pública
áreas críticas.
de
abastecimento e
a no mínimo 15
m de distância
de poços
freáticos e
corpos d´água.

Conforto
Higrotérmico

Pureza do Ar

Conforto
Acústico

Deverão ser
observadas
a demanda
específica de
cada
ambiente, de
acordo com
a população
atendida
e/ou tipo de
atividade
desenvolvida
, ou ainda
pelos
equipamento
s instalados,
pertinente à
atividade fim

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

Economia

O conjunto das
lixeiras, o
conjunto gerador
Dar
e a cisterna,
Fica proibida a
preferência
deverão ser
Os espaços devem
disposição de
à iluminação
instalados em
prever a movimentação tubulações
natural no
pontos
e deslocamento fácil dos aparentes nas
interior do
estratégicos,
trabalhadores, assim
paredes e tetos,
prédio, não
distantes da área
como o fluxo contínuo e devendo, então, ser
só por
de
organizado do trabalho, embutidas. A união
questões
movimentação
evitando-se o transporte do rodapé com a
energéticas
de pessoas, em
manual de cargas,
parede não deve
mas para
espaço restrito,
caminhamento longo e
apresentar
melhoria do
de forma a
desnecessário e acesso ressaltos a fim de
bem estar e
facilitar a
difícil aos ocupantes da se impedir o
conforto
manutenção, a
instalação.
acúmulo de poeira
visual dos
retirada de
nesta região.
usuários.
resíduos e o
abastecimento
de água e
energia.

A cobertura
deverá prever
isolamento
durável,
resistente à
água, colocada
sobre camada
impermeabiliza
da à laje.

Uso de matérias
primas de
isolamento com
baixo índice de
condutibilidade
térmica
associado com
baixo teor de
energia
incorporada.

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

Condições de
Higiene

Áreas
Compartilhadas

Recepção

Deverá
apresentar
300 lux

Banheiros
atendimento
Público

Deverá
apresentar
200 lux

Balcão à altura de
cadeirantes

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

A recepção
deverá atender a
um número
maior de
pessoas em
espera.

Prever
isolamento por
vidros
transparentes à
área do balcão
para maior
eficiência do ar
condicionado do
protocolo.
Contemplandose uma área
única para
recepção, faz-se
necessário
apenas um
conjunto de
banheiros
adaptados às
necessidades
especiais.
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Continuação.
Projeto Básico
EPC/EPML

Sala de
Reuniões

Segurança contra
incêndios

Segurança ao uso
e ocupação

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Conforto
Pureza do Ar
Acústico

À frente do prédio,
permitindo, através
do isolamento por
vidros escuros de se
ver de dentro para
fora mas não de
fora para dentro.

Copa/Cozinha

Conforto
Visual

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Deverá
apresentar
200 lux

Revestimento
cerâmico em todas
as paredes e até o
teto.

Deverá
apresentar
200 lux

Almoxarifado

Deverá
apresentar
200 lux

Conforto
Plantonistas

DML Geral
Prever
gerador
carenado.

Grupo Gerador

Lixeira (Comum
+ RSS+Resíduos
Químicos)

Deverá ser revisto
em planta a rota de
transporte e coleta
de Resíduos de
Serviços de Saúde,
de forma a se evitar
o cruzamento e
possível contato do
lixo com os usuários
do prédio.

Com sistema
coletor de
efluente
direcionado ao
tanque séptico.

Condições de
Higiene

Deverá
apresentar
300 lux

Banheiros
Funcionários

Disposição
desse
ambiente em
área
afastada de
movimentaç
ão de
pessoas.

Conforto
Antropodinâmico

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

Uma única sala
de reuniões
seria suficiente
para atender a
IC e IML,
corrigindo-se o
projeto inicial
deste espaço
apenas ao IML.

Banheiros
feminino e
masculino com
pias individuais,
não
compartilhadas.

Banheiro para
portadores de
necessidades especiais.
Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Janelas
voltadas
para área de
acesso
restrito (área
crítica).
Deverá
apresentar
150 lux
Deverá
apresentar
200 lux
Deverá
apresentar
200 lux

Deverá
apresentar
200 lux

Toda a coleta e
transporte de resíduos
deverá ocorrer através
de carrinhos, pois devese evitar o esforço
excessivo, o risco de
acidente do trabalho e o
risco de contaminação
ambiental.
Deverá ser próxima à
área de geração, de
forma que não abra
diretamente para a área
de permanência das
pessoas e circulação
pública, porém de fácil
acesso à coleta externa
e próxima ao DML.

Contemplar área de
higienização de
recipientes
coletores, pontos de
energia e de água
fria, ainda pia para
higienização das
mãos.

Economia

A lixeira deverá
prever abertura
compatível aos
containers para
lixo comum e de
Resíduos
Sólidos de
Saúde.

Prever piso
resistente ao
tráfego e ao
impacto, além
de
impermeável.
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança ao uso
Segurança contra incêndios
e ocupação

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Conforto
Pureza do Ar
Acústico

Conforto
Visual

Bancada em
epóxi
multicamadas
autonivelante.

Prever além
da capela, a
exaustão
ambiente.

Paredes
internas,
voltadas
para o
corredor, em
vidro.

Conforto
Antropodinâmico

Condições de
Higiene

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

Economia

IC
Vidros-duplos de no
mínimo 1,7m de
altura entre
parapeito e piso
externo.
Janelas voltadas
para área de acesso Piso em epóxi
restrito (área
multicamadas
crítica).
autonivelante.
Paredes em
epóxi.
Laboratório
Exames
Biológicos

Implantação de detectores de
fumaça.

Sistema de
Exaustão
independente.
Bancada com
laterais
suspensa com
altura de 10 cm.

Biotério

Sistema de
Exaustão
independente.

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Filtros
absolutos
devem ter meio
filtrante
repelente à
umidade.
Prever na
instalação,
condições para
a realização de
ensaio de
vazamento dos
filtros no lugar.

Filtros
absolutos
devem ter meio
filtrante
repelente à
umidade.
Prever na
instalação,
condições para
a realização de
ensaio de
vazamento dos
filtros no lugar.

Vazão
mínima de ar
de (36
m3/h)/m2 e
nível de
pressão
ambiente
negativo.
Exaustão
mecânica de
todo o ar
insuflado que
deverá ser
rejeitado ao
exterior, após
passarem por
filtros de ar
do tipo
absoluto.
Prever
exaustão
Vazão
mínima de ar
de (36
m3/h)/m2 e
nível de
pressão
ambiente
negativo.
Exaustão
mecânica de
todo o ar
insuflado que
deverá ser
rejeitado ao
exterior, após
passarem por
filtros de ar
do tipo
absoluto.

Deverá
apresentar
750 lux

Forro não deve ser
falso removível,
Pia com torneira flexível.
devendo ainda ser
contínuo.

Superfícies
metálicas
deverão ser
foscas

Pia para lavagem
das mãos.

Deverá
apresentar
200 lux

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Persiana entre
vidros

Acomodação
deste espaço
para uso de toda
a equipe, não
necessitando de
ampliação das
condições de
controle desta
área para
demais
ambientes.
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Cofre
Exames
Biológicos

Laboratório
Exames
Químicos

Cofre
Laboratório
Exames
Químicos

Segurança ao uso
Segurança contra incêndios
e ocupação

Portas resistentes ao fogo

Implantação de detectores de
fumaça.

Portas resistentes ao fogo

Ambiente sem
janelas, com
paredes em
concreto maciço e
porta de ferro com
folha dupla,
reforçada,
encerrada por
tranca para
cadeado.

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Vidros-duplos de no
mínimo 1,7m de
Piso em epóxi
altura entre
multicamadas
parapeito e piso
autonivelante.
externo.
Paredes em
epóxi.

Janelas voltadas
para área de acesso
Bancada com
restrito (área
laterais
crítica).
suspensa com
altura de 10 cm.
Ambiente sem
janelas, com
paredes em
Piso em epóxi
concreto maciço e
multicamadas
porta de ferro com
autonivelante.
folha dupla,
Paredes em
reforçada,
epóxi.
encerrada por
tranca para
cadeado.

Bancada em
epóxi
multicamadas
autonivelante.

Conforto
Pureza do Ar
Acústico

Conforto
Visual

Prever
exaustão
com
acionamento
instantâneo
quando do
acionamento
da luminária.
Vazão
mínima de ar
de (36
m3/h)/m2 e
nível de
pressão
ambiente
negativo.
Exaustão
mecânica de
todo o ar
insuflado que
deverá ser
rejeitado ao
exterior, após
passarem por
filtros de ar
do tipo
absoluto.

Deverá
apresentar
200 lux

Prever além
da capela, a
exaustão
ambiente.

Disposição
de
compressore
s de ar à
área externa Deverá
do prédio.
apresentar
750 lux

Deverá
apresentar
200 lux

Condições de
Higiene

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Paredes
internas,
voltadas
para o
corredor, em
vidro.

Superfícies
metálicas
deverão ser
foscas
Prever
exaustão
com
acionamento
instantâneo
quando do
acionamento
da luminária.

Conforto
Antropodinâmico

Prever pia na
antessala para
higienização das
mãos.
Pia com torneira flexível.

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Seria ideal uma
antessala para
recebimento de
droga e
pesagem, antes
de entrar no
laboratório, com
mesa e o
computador do
perito para
emissão do
laudos.
Prever lavaolhos.

Durabilidade

Economia
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança contra
incêndios

Segurança ao uso
e ocupação

Estanqueidade

Almoxarifado
Químico

Portas resistentes ao fogo,
luminária ante explosão,
interruptor ao lado externo
deste ambiente e prateleiras
em concreto. Prever fileiras
de elementos vazados
acima e abaixo das paredes
divisórias.

Aberturas por
elementos vazados
através da
disposição de
fileiras acima e
abaixo das paredes
divisórias.

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Sala de
Exames
Balísticos

Sala de
Disparos

Cofre
Balística

Implantação de detectores
de fumaça.

Piso em epóxi
multicamadas
Janelas voltadas
autonivelante.
para área de acesso
Paredes em
restrito à altura
epóxi.
mínima de 1,7m de
altura do parapeito
ao solo.
Bancada com
laterais
suspensa com
altura de 10 cm.

Implantação de detectores
de fumaça.

Sem janelas, com
paredes em
concreto maciço.

Portas resistentes ao fogo

Ambiente sem
janelas, com
paredes em
concreto maciço e
porta de ferro com
folha dupla,
reforçada,
encerrada por
tranca para
cadeado.

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Conforto
Higrotérmico

Bancada em
epóxi
multicamadas
autonivelante.

Bancada em
epóxi
multicamadas
autonivelante.

Conforto
Pureza do Ar
Acústico

Prever capela
junto à
bancada.

Prever
exaustão

Prever
exaustão
com
acionamento
instantâneo
quando do
acionamento
da luminária.

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

Condições de
Higiene

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Deverá
apresentar
200 lux

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Paredes
internas,
voltadas
para o
corredor, em
vidro.
Deverá
apresentar
1000 lux
Superfícies
metálicas
deverão ser
foscas

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Deverá situar-se
aos fundos do
prédio, em área
de acesso
restrito.

Disposição
desse
ambiente em
área
afastada de
movimentaç
ão de
pessoas.
Paredes em
concreto
acompanhad
Deverá
as de
apresentar
revestimento
200 lux
de material
sintético
absorvente
como
chapas
absorventes
micro
porosas,
espaçadas
da parede a
50mm.

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Deverá situar-se
aos fundos do
prédio, em área
de acesso
restrito.

Deverá
apresentar
200 lux

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Durabilidade

Economia

Prateleiras de
concreto com
superfície em
epóxi.
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança ao uso
Segurança contra incêndios
e ocupação

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Conforto
Pureza do Ar
Acústico

Cofre sala
de exames
de peças

Implantação de detectores de
fumaça.

Portas resistentes ao fogo

Janelas voltadas
para área de acesso
restrito (área
semicrítica).
Vidros-duplos de no
mínimo 1,7m de
altura entre
parapeito e piso
externo.
Ambiente sem
janelas, com
paredes em
concreto maciço e
porta de ferro com
folha dupla,
reforçada,
encerrada por
tranca para
cadeado.

Sala
desenhistas
e fotógrafos
técnicos.

Bancada em
epóxi
multicamadas
autonivelante.

Prever
exaustão

Sala peritos
Implantação de detectores de
fumaça.

Protocolo

Cofre do
Protocolo

Portas resistentes ao fogo

Ambiente sem
janelas, com
paredes em
concreto maciço e
porta de ferro com
folha dupla,
reforçada,
encerrada por
tranca para
cadeado.

Prever pia nesta
Prever acesso à área de
área para
recepção para
higienização das
acomodação de vítimas.
mãos.
Prever acomodação de
elevador hidráulico e
fosso para exames.

Janelas voltadas
para área de acesso
restrito (área
semicrítica).

Prever
exaustão
com
acionamento
instantâneo
quando do
acionamento
da luminária.

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Deverá
apresentar
750 lux

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Deverá
apresentar
750 lux
Deverá
apresentar
200 lux
Deverá
apresentar
750 lux

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.
Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.
Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Deverá
apresentar
200 lux

Durabilidade

Economia

Seria bem legal
um isolamento
de luz nesta
área, como uma
cortina, para
exame de
luminol em
veículos.

Piso resistente
a trafego
constante e
impacto.

Centralizar o
exame veicular
em uma área
única e à frente
do prédio.

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Deverá
apresentar
200 lux

Deverá
apresentar
1000 lux

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Superfícies
metálicas
deverão ser
foscas
Prever
exaustão
com
acionamento
instantâneo
quando do
acionamento
da luminária.

Condições de
Higiene
Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Deverá
apresentar
1000 lux

Bancada com
laterais
suspensa com
altura de 10 cm.

Exame de
chassi/vistor
ia veicular

Arquivo

Conforto
Antropodinâmico

Deverá
apresentar
750 lux

Sala da
chefia

Sala de
exames de
peças

Conforto
Visual

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Precisa ser
maior pois
recebe todas as
peças e só
depois serão
distribuídas aos
peritos criminais
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança ao uso
Segurança contra incêndios
e ocupação

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Conforto
Pureza do Ar
Acústico

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

Condições de
Higiene

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

IML
Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Estacionam
ento Carrocadáver

Com sistema
coletor de
efluente
direcionado ao
tanque séptico.

Prever ralos com
fechos sifonados
e tampa com
fechamento
escamoteável.

Emprego de
elementos
vazados às
paredes de
isolamento.

Filtros
absolutos
devem ter meio
filtrante
repelente à
umidade.
Prever na
instalação,
condições para
a realização de
ensaio de
vazamento dos
filtros no lugar.

Vazão
mínima de ar
de (36
m3/h)/m2 e
nível de
pressão
ambiente
negativo.

Exaustão
mecânica de
todo o ar
insuflado que
deverá ser
rejeitado ao
exterior, após
passarem por
filtros de ar
do tipo
absoluto.

Espaço suficiente para a
Isolar a área manobrabilidade a
com paredes viaturas.
construídas
em
elementos
vazados.
Área mínima de 21 m2

Deverá
apresentar
500 lux

Deverá rever-se a
acomodação de bancos
em alvenaria para
descanso de
trabalhadores que
trabalham em pé, para
uso nos momentos de
pausa.

Previsão de ponto
hidráulico e
mangueira para
lavagem de
viaturas.
Área de
embarque e
Pisos, paredes e
desembarque de
tetos deverão ser
carro funerário
lisos, contínuos,
com área mínima
impermeáveis,
facilmente laváveis. de 21 m2,
As paredes deverão devendo ter
acesso privativo
ser contínuas,
distinto do
revestidas com
acesso público.
material não
absorvente, de cor
clara, lisas, sem
fendas. Os ângulos
entre as paredes,
entre s paredes e
os tetos ou forro
deverão ser
arredondados.

Piso resistente
a trafego
constante e
impacto.

Economia
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança ao uso
Segurança contra incêndios
e ocupação

Estanqueidade

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Com sistema
coletor de
efluente
direcionado ao
tanque séptico.

Conforto
Higrotérmico
Sistema central
de
condicionamen
to de ar
ambiente, com
condicionador
de ar de
evaporação
direta,
distribuição sob
baixa pressão
estativa (até
500 Pa) e
velocidade
baixa (até 10
m/s).

Conforto
Pureza do Ar
Acústico

Vazão
mínima de ar
de (36
m3/h)/m2 e
nível de
pressão
ambiente
negativo.

Conforto
Visual
Porta de vidro
fosco com
movimentação
horizontal com
abertura por
sensor.

Exaustão
mecânica de
todo o ar
insuflado que
deverá ser
rejeitado ao
exterior, após
passarem por
filtros de ar
do tipo
absoluto.

Condições de
Higiene

Deverá
apresentar
500 lux

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

Economia
Emprego de
condensadores
resfriados a ar.

Temperatura
ambiente em torno
de 17 o

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Antessala
Filtros
absolutos
devem ter meio
filtrante
Prever ralos com repelente à
fechos sifonados umidade.
e tampa com
Prever na
fechamento
instalação,
escamoteável.
condições para
a realização de
ensaio de
vazamento dos
filtros no lugar.

Conforto
Antropodinâmico

Piso resistente
a trafego
constante e
impacto.

Prever um
espaço para a
funerária pois os
agentes entram
Pisos, paredes e
na sala de
Extremidades
tetos deverão ser
necropsia.
arredondadas
lisos, contínuos,
pois não se
impermeáveis,
deve incorporar
facilmente laváveis.
cantoneiras As paredes deverão
superfícies
ser contínuas,
devem ser
revestidas com
contínuas.
material não
absorvente, de cor
clara, lisas, sem
fendas. Os ângulos
Dutos do
entre as paredes,
sistema de ar
entre s paredes e
condicionado
os tetos ou forro
em aço. Para
deverão ser
regiões
arredondados.
litorâneas, em
alumínio.
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança contra incêndios

Segurança ao uso
e ocupação
Prever barreira
protetiva a
reveladores de
Raio-X.
Sistema de
Exaustão
Independente.

Raio-X

Estanqueidade
Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Conforto
Higrotérmico

Pureza do Ar

Sistema central Prever
de
exaustão
condicionamen
to de ar
ambiente, com
condicionador
Com sistema
de ar de
coletor de
evaporação
efluente
direta,
direcionado ao
distribuição sob
tanque séptico.
baixa pressão
estativa (até
500 Pa) e
velocidade
baixa (até 10
m/s).
Vazão
mínima de ar
de (36
m3/h)/m2 e
Filtros
nível de
absolutos
devem ter meio pressão
ambiente
filtrante
negativo.
Prever ralos com repelente à
fechos sifonados umidade.
Exaustão
e tampa com
Prever na
mecânica de
fechamento
instalação,
todo o ar
escamoteável.
condições para insuflado que
a realização de deverá ser
ensaio de
rejeitado ao
vazamento dos exterior, após
filtros no lugar. passarem por
filtros de ar
do tipo
absoluto.

Conforto
Acústico

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

Parede de
Deverá ficar próxima à
proteção
sala do médico.
radiológica
com vidro
(adequado à
proteção
radiológica).
Deverá
apresentar
200 lux

Condições de
Higiene
Temperatura
ambiente em torno
de 17 o

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

Economia

Piso resistente
a trafego
constante e
impacto.

Emprego de
condensadores
resfriados a ar.

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Pisos, paredes e
tetos deverão ser
lisos, contínuos,
impermeáveis,
facilmente laváveis.
As paredes deverão
ser contínuas,
revestidas com
material não
absorvente, de cor
clara, lisas, sem
fendas. Os ângulos
entre as paredes,
entre s paredes e
os tetos ou forro
deverão ser
arredondados.

Dutos do
sistema de ar
condicionado
em aço. Para
regiões
litorâneas, em
alumínio.
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança contra incêndios

Segurança ao uso
e ocupação

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Câmara fria
com
temperatura
entre 4 o e 5
°C
Fechamento de
abertura e
emprego de
vidros duplos
com esquadrias
em PVC.

Sala de
Necropsia

Sistema de
Exaustão
independente.

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Com sistema
coletor de
efluente
direcionado ao
tanque séptico.

Pureza do Ar

Conforto
Acústico

Não devem
ser utilizadas
altas
pressões de
água, para
que não haja
a formação
de aerossóis.

Exaustão
mecânica de
Sistema central todo o ar
insuflado que
de
condicionamen deverá ser
rejeitado ao
to de ar
ambiente, com exterior, após
condicionador passarem por
filtros de ar
de ar de
do tipo
evaporação
absoluto.
direta,
distribuição sob Prever
baixa pressão exaustão na
estativa (até
sala e nos
500 Pa) e
pontos de
velocidade
trabalho
baixa (até 10
como pias de
m/s).
instrumentaç
ão e mesas
de necropsia.
Filtros
absolutos
devem ter meio
filtrante
repelente à
Vazão
umidade.
mínima de ar
Prever na
de (36
instalação,
m3/h)/m2 e
condições para nível de
a realização de pressão
ensaio de
ambiente
vazamento dos negativo.
filtros no lugar.

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

Altura
mínima do
parapeito
das janelas
até o piso
externo de
no mínimo
1,7 m.

Vidros
duplos com
esquadrias
em PVC.

Previsão de
instalação
elétrica
emergencial.

Condições de
Higiene

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

As paredes e o piso
sejam de material
liso, impermeável,
resistente à
lavagem e uso de
desinfetantes; a
área deverá ter
ralos
escamoteáveis,
sifonados, ou
grelhas que
impeçam a entrada
de vetores; pia para
uso exclusivo de
lavagem das mãos,
com torneiras com
comando que
dispensa o uso das
mãos.

Prever triturador
e descarga no
sistema
hidráulico das
mesas de
necropsia.

Piso resistente
a trafego
constante e
impacto.

Temperatura
ambiente em torno
de 17 ºC
Pia com torneira flexível.

Deverá
apresentar
5000 lux na
sala
principal e
200 lux no
interior da
câmara fria.

Pontos de água
quente em
bancadas e
instalação para
desinfecção
ambiente.

Superfícies
metálicas
deverão ser
foscas

Bancadas largas
com duas cubas por
mesa de necropsia,
Prever lavaem aço inox, sendo
olhos.
uma para lavagem
das mãos, mais
rasa, outra para
lavagem exclusiva
de equipamentos e
instrumentos, com
profundidade
suficiente para
acomodação
destes. Prever
espelhos de 30 cm
no entorno.

Economia

Uso de
aquecedor
instantâneo na
instalação
predial de água
quente, com
temperatura
controlável.

Dutos do
sistema de ar
condicionado
em aço. Para
regiões
litorâneas, em
alumínio.

Extremidades
arredondadas
pois não se
Emprego de
deve incorporar
condensadores
cantoneiras resfriados a ar.
superfícies
devem ser
contínuas.
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Continuação.
Projeto Básico
EPC/EPML

Segurança contra
incêndios

Segurança ao uso
e ocupação

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Pureza do Ar

Conforto
Acústico

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

Condições de
Higiene

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Área de abrigo
temporário com no
mínimo 2 boxes, um
para resíduos
comuns e outro
para resíduos
biológicos.
Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Sala de Necropsia

Área de
Reconhecimento

Prever ralos com
fechos sifonados
e tampa com
fechamento
escamoteável.

Fechamento de
aberturas e
emprego de
vidros duplos
com esquadrias
em PVC.

Pia com torneira flexível

Vidros
duplos com
esquadrias
em PVC.

Disposição
desta área
em espaço
que impeça
a
visualização
da área de
trabalho de
exames
necroscópic
os.
Deverá
apresentar
300 lux

Pisos, paredes e
tetos deverão ser
Prever lavalisos, contínuos,
olhos.
impermeáveis,
facilmente laváveis.
As paredes deverão
ser contínuas,
revestidas com
material não
absorvente, de cor
clara, lisas, sem
fendas. Os ângulos
entre as paredes,
entre s paredes e
os tetos ou forro
deverão ser
arredondados.

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Persiana entre
vidros

Durabilidade

Economia
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança contra incêndios

Segurança ao uso
e ocupação

Estanqueidade

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
A passagem pelo
Paredes em
vestiário deve ser
obrigatória, devendo epóxi.
ser o único acesso Com sistema
ao necrotério, para coletor de
que force a
efluente
paramentação antes direcionado ao
de se entrar à área tanque séptico.
do necrotério, além
de tornar seu
acesso bastante
restrito.

Vestiário

Sistema de
Exaustão
independente.

Conforto
Higrotérmico

Pureza do Ar

Conforto
Acústico

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

Deverá
apresentar
200 lux

Acesso indireto à
sala de necropsia,
com divisão de
espaços em área
suja e limpa.
Prever lava-pés e
ponto de água para
higienização das
botas plásticas da
paramentação
funcional,
sequencialmente às
lixeiras de
acondicionamento
das roupas
descartáveis.
Sanitários com
vestiários poderão
ser comuns às
áreas sujas e
Banco em epóxi para
limpas, desde que,
apoio para
necessariamente,
paramentação de botas, estes constituam
servindo-se divisão
em uma barreira
entre ambientes - limpo física à área limpa e
e sujo.
que o acesso à
área suja não se
faça por nenhum
outro acesso.
Pisos, paredes e
tetos deverão ser
lisos, contínuos,
impermeáveis,
facilmente laváveis.
As paredes deverão
ser contínuas,
revestidas com
material não
absorvente, de cor
clara, lisas, sem
fendas. Os ângulos
entre as paredes,
entre s paredes e
os tetos ou forro
deverão ser
arredondados.

Prever
exaustão
Vazão
mínima de ar
de (36
m3/h)/m2 e
nível de
pressão
ambiente
negativo.

Filtros
absolutos
devem ter meio
filtrante
repelente à
umidade.
Prever na
instalação,
condições para
a realização de
Exaustão
ensaio de
mecânica de
vazamento dos
filtros no lugar. todo o ar
Prever ralos com
insuflado que
fechos sifonados
deverá ser
e tampa com
rejeitado ao
fechamento
exterior, após
escamoteável.
passarem por
filtros de ar
do tipo
absoluto.

Condições de
Higiene

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

Economia

Emprego de
condensadores
resfriados a ar.
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Sala de
Custódia

Segurança contra incêndios

Implantação de detectores de
fumaça.

Segurança ao uso
e ocupação

Ambiente sem
janelas, com
paredes em
concreto maciço e
porta de ferro com
folha dupla,
reforçada,
encerrada por
tranca para
cadeado.

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Sistema central
de
condicionamen
to de ar
ambiente, com
condicionador
de ar de
evaporação
Prever
direta,
exaustão
distribuição sob
baixa pressão
estativa (até
500 Pa) e
velocidade
baixa (até 10
m/s).

Prever ralos com
fechos sifonados
e tampa com
fechamento
escamoteável.

Filtros
absolutos
devem ter meio
filtrante
repelente à
umidade.
Prever na
instalação,
condições para
a realização de
ensaio de
vazamento dos
filtros no lugar.

Pureza do Ar

Vazão
mínima de ar
de (36
m3/h)/m2 e
nível de
pressão
ambiente
negativo.
Exaustão
mecânica de
todo o ar
insuflado que
deverá ser
rejeitado ao
exterior, após
passarem por
filtros de ar
do tipo
absoluto.

Conforto
Acústico

Conforto
Visual

Deverá
apresentar
200 lux

Conforto
Antropodinâmico

Prever gavetão em inox
para acomodação de
peças para exame da
área de necropsia para
a sala de custódia.

Condições de
Higiene

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Prever pia nesta
área para
higienização das
mãos.

Área mínima de
12 m2

Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.

Pisos, paredes e
tetos deverão ser
lisos, contínuos,
impermeáveis,
facilmente laváveis.
As paredes deverão
ser contínuas,
revestidas com
material não
absorvente, de cor
clara, lisas, sem
fendas. Os ângulos
entre as paredes,
entre s paredes e
os tetos ou forro
deverão ser
arredondados.

Sala deverá
estar em ponto
estratégico entre
a sala de
necropsia e a
clínica médica.

Durabilidade

Economia

Dutos do
sistema de ar
condicionado
em aço. Para
regiões
litorâneas, em
alumínio.

Emprego de
condensadores
resfriados a ar.
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança contra incêndios

Segurança ao uso
e ocupação

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Pureza do Ar

Conforto
Acústico

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.
Sistema de
Exaustão
independente.

Sala dos
Plantonistas
Necrotério

DML
Necrotério

Com sistema
coletor de
efluente
direcionado ao
tanque séptico.

Sistema central
de
condicionamen
to de ar
ambiente, com
condicionador
de ar de
evaporação
direta,
distribuição sob
baixa pressão
estativa (até
500 Pa) e
Prever ralos com velocidade
Com sistema coletor
fechos sifonados baixa (até 10
de efluente
e tampa com
m/s).
direcionado ao
fechamento
tanque séptico.
escamoteável.

Sistema de
Exaustão
independente.

Condições de
Higiene

Tirar mesa da sala
de necropsia.

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

Economia

Piso resistente
a trafego
constante e
impacto.

Prever
exaustão

Deverá
apresentar
750 lux
Vazão
mínima de ar
de (36
m3/h)/m2 e
nível de
pressão
ambiente
negativo.

Piso em epóxi
multicamadas
autonivelante.
Paredes em
epóxi.

Prever
exaustão

Com sistema
coletor de
efluente
direcionado ao
tanque séptico.

Vazão
mínima de ar
de (36
m3/h)/m2 e
nível de
pressão
ambiente
negativo.

Deverá
apresentar
200 lux

Deverá rever-se a
acomodação de bancos
em alvenaria para
descanso de
trabalhadores que
trabalham em pé, para
uso nos momentos de
pausa.

Área mínima de 6
m2
Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.
Pisos, paredes e
tetos deverão ser
lisos, contínuos,
impermeáveis,
facilmente laváveis.
As paredes deverão
ser contínuas,
revestidas com
material não
absorvente, de cor
clara, lisas, sem
fendas. Os ângulos
entre as paredes,
entre s paredes e
os tetos ou forro
deverão ser
arredondados.
Pisos, paredes e
tetos deverão ser
lisos, contínuos,
impermeáveis,
facilmente laváveis.
As paredes deverão
ser contínuas,
revestidas com
material não
absorvente, de cor
clara, lisas, sem
fendas. Os ângulos
entre as paredes,
entre s paredes e
os tetos ou forro
deverão ser
arredondados.

Dutos do
sistema de ar
condicionado
em aço. Para
regiões
litorâneas, em
alumínio.

Emprego de
condensadores
resfriados a ar.
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Continuação.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança contra incêndios

Segurança ao uso
e ocupação

DML
Necrotério

Funerária

Sistema de
Exaustão
independente.

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Pureza do Ar

Prever ralos com
fechos sifonados
e tampa com
fechamento
escamoteável.

Exaustão
mecânica de
todo o ar
insuflado que
deverá ser
rejeitado ao
exterior, após
passarem por
filtros de ar
do tipo
absoluto.

Fechamento de
aberturas e
emprego de
vidros duplos
com esquadrias
em PVC.

Prever
exaustão

Vazão
mínima de ar
Com sistema
Sistema central
de (36
coletor de
de
m3/h)/m2 e
efluente
condicionamen
nível de
direcionado ao
to de ar
pressão
tanque séptico.
ambiente, com
ambiente
condicionador
negativo.
de ar de
evaporação
direta,
distribuição sob
baixa pressão
Exaustão
estativa (até
mecânica de
500 Pa) e
todo o ar
velocidade
Prever ralos com baixa (até 10
insuflado que
fechos sifonados m/s).
deverá ser
e tampa com
rejeitado ao
fechamento
exterior, após
escamoteável.
passarem por
filtros de ar
do tipo
absoluto.

Conforto
Acústico

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

Condições de
Higiene

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos

Durabilidade

Economia

Pisos, paredes e
tetos deverão ser
lisos, contínuos,
impermeáveis,
facilmente laváveis.
As paredes deverão
ser contínuas,
revestidas com
material não
absorvente, de cor
clara, lisas, sem
fendas. Os ângulos
entre as paredes,
entre s paredes e
os tetos ou forro
deverão ser
arredondados.

Deverá
apresentar
200 lux

Temperatura
ambiente em torno
de 17 °C

Piso resistente
a trafego
constante e
impacto.

Área mínima de 14 m2
Forro não deve ser
falso removível,
devendo ainda ser
contínuo.
Vidros
duplos com
esquadrias
em PVC.

Deverá
apresentar
500 lux

Prever bancada de
trabalho e pia para
higienização das mãos.

Pisos, paredes e
tetos deverão ser
lisos, contínuos,
impermeáveis,
facilmente laváveis.
As paredes deverão
ser contínuas,
revestidas com
material não
absorvente, de cor
clara, lisas, sem
fendas. Os ângulos
entre as paredes,
entre s paredes e
os tetos ou forro
deverão ser
arredondados.

Dutos do
sistema de ar
condicionado
em aço. Para
regiões
litorâneas, em
alumínio.

Emprego de
condensadores
resfriados a ar.
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Conclusão.
Projeto
Básico
EPC/EPML

Segurança contra incêndios

Arquivo

Implantação de detectores de
fumaça.

Segurança ao uso
e ocupação

Estanqueidade

Conforto
Higrotérmico

Pureza do Ar

Conforto
Acústico

Conforto
Visual

Conforto
Antropodinâmico

Condições de
Higiene

Deverá
apresentar
200 lux

Deverá ser de fácil
acesso ao protocolo.

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Protocolo

Deverá
apresentar
750 lux

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Sala da
chefia

Deverá
apresentar
750 lux

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Sala de
exames
Sexológicos

Aberturas de
no mínimo
1,7m de
altura entre
parapeito e
piso externo.
Deverá
apresentar
750 lux

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Deverá
apresentar
750 lux

Forros removíveis
fáceis à limpeza e
resistentes a esta.

Deverá
apresentar
300 lux

Prever cobertura à
região externa destinada
Forros removíveis
ao trafego de presos.
fáceis à limpeza e
Prever acessibilidade e resistentes a esta.
espaço suficiente para
separação de sexos.

Sala de
exame
cautelar

Aberturas de no
mínimo 1,7m de
altura entre
parapeito e piso
externo.

Área de
presos

Prever banco em
concreto e barra
para algemas.
Suprimir louça
sanitária do recinto.

Fonte: Elaborado pela autora.
Legenda:
 Células amarelas: dados normativos e legais.
 Células lilases: dados obtidos por meio das visitas técnicas às EPC/EPMLs de Andradina e Assis.
 Células azuis: dados originários dos grupos focais

Adaptabilidade
dos espaços
aos usos
específicos
O arquivo
precisa ser
maior. Há mais
laudos gerados
pelo IML do que
pelo IC.

Durabilidade

Economia
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Figura 40 – Projeto Básico B

Fonte: Arquivo SPTC.

180

Em relação ao Projeto Básico A EPC/EPML, com área construída de 1.180
2

m , considerando-se o espaço entre prédios, coberto, de circulação pública, o
Projeto Básico B EPC/EPML incrementou a área em 50%, aproximadamente,
desconsiderando-se os espaços destinados ao abrigo de resíduos (lixeiras) e casa
de máquinas de acondicionamento do gerador.
Na remodelação do projeto inicial aumentou-se a área de recepção, com
banheiros, de 49 m2 (somados IC com IML), para 173 m2, prevendo-se área de
exame veicular de 277 m2, o que corresponde a um acrescimento de área de 401
m2. Nota-se que não houve, então, aumento significativo de área das instalações
inicialmente previstas, mas remodelagem dos espaços, organização de acordo com
o trabalho e necessidades apresentadas por meio dos grupos focais e
dimensionamento de acordo com as normas brasileiras.
A remodelagem do Projeto Básico priorizou a segurança da instalação, do
patrimônio público, da prova material e de seus usuários; a comunicação entre os
Institutos de Criminalística e Instituto Médico-Legal; a qualidade ao atendimento
público e a adequação ao uso, respeitando-se o enquadramento legal, a ser
atendido, e buscando-se atender às expectativas dos funcionários da SPTC.
Por medidas de segurança, separou-se os acesso à frente do prédio de
acesso de funcionários e acesso de viaturas do IML (carro-cadáver), funerária e de
viaturas comportando presos para exames cautelares, do acesso de funcionários.
Previu-se o acesso restrito de viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e da
Administração Penitenciária, condutoras comuns de peças de exames, para
apresentação ao protocolo do IC sem sofrerem especulação de terceiros à região da
recepção.
Ainda, por medidas de segurança, todas as salas de exame foram
contempladas com cofre, com dimensões correspondentes às peças de exame que
comportam, passando a ser responsável pelo exame e guarda da peça o perito
designado pelo exame, com acesso restrito a este espaço.
O encerramento de vidros à frente do prédio, permitindo visualização dos
funcionários do protocolo e chefias conta como concepção construtiva de segurança
para monitoramento de entrada e saída de pessoas.
O Projeto Básico B, na disposição que se apresenta, impede o livre acesso de
terceiros, como o público a ser atendido tanto pelo IC quanto pelo IML, às áreas
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técnicas do prédio, ainda, dificulta o acesso de policiais, assistentes funerários e
correlatos às área mais críticas do prédio que seriam os laboratórios e o necrotério.
A proposta arquitetônica enseja qualidade à saúde do trabalhador, do público
atendido e das comunidades locais, por meio de medidas construtivas que permitem
facilidade à higienização das áreas, principalmente à região do necrotério, ao
mesmo tempo que impedem o fluxo cruzado e a difusão de possíveis patógenos,
mantendo o isolamento das áreas críticas e contenção, não só dos riscos biológicos,
mas também dos riscos físicos e químicos relacionados às atividades desenvolvidas
pelas Equipes do IC e do IML.
Ainda, por questões de segurança incluem-se a segurança contra incêndios e
a segurança ambiental. Contemplam-se medidas protetivas complementares às
exigências do Corpo de Bombeiros às instalações como detectores de fumaça em
espaços previstos para o armazenamento de peças de exame e documentos oficiais,
a

compartimentação

horizontal

das

áreas

e

a

vedação

dos

dutos

de

condicionamento de ar e do sistema de exaustão e o isolamento da sala de
máquinas ou cabine do gerador, anteriormente pegada às lixeiras; controle dos
efluentes gerados, contenção, separação e controle através da previsão de rotas
para fluxo dos Resíduos de Saúde.
A disposição dos Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal
compartilhando espaços de uso comum facilitam a comunicação entre seus
funcionários e otimização da construção ao uso.
A disposição de um espaço maior para atendimento público não só passa a
corresponder à realidade de atendimento dos referidos Institutos como permite
melhor acomodação, concentração e controle sobre a ocupação do prédio por
terceiros.
A disposição dos espaços, segmentação, redimensionamento de algumas
áreas e a previsão de novos cômodos permitem a organização da unidade, conforto
aos usuários e adequação ao uso, evitando-se a adaptação de salas, divisões
improvisadas e consequente perda de conforto habitacional.
Assim, a proposta apresentada, denominada Projeto Básico B e suas
diretrizes de projeto, permitem a edificação de unidades customizadas, pensadas no
trabalho pericial e médico-legal, contemplando-se espaços únicos e diferenciais em
relação a prédios comerciais comuns.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado, denominado Projeto Básico B, trata de uma proposta
baseada no trabalho pericial e médico-legal desenvolvido sob a organização da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, no entanto, é possível
que o mesmo modelo construtivo e orientação de projeto respaldem Memoriais
Descritivos de unidades que abriguem atividade periciais em todo o Brasil.
Devido à falta de legislações específicas ou detalhamento de textos
normativos vigentes, que orientem a construção e disposição de espaços forenses
no Brasil, a consulta a grupos focais mostrou-se uma ferramenta fundamental para a
análise do Projeto Básico A e reformulação de seu escopo, elevando-se a
necessidade real de ocupação e uso a atender tal atividade ocupacional.
Soma-se ainda a inexistência de Procedimentos Periciais nacionalmente
documentados, por meio de Normas ou Resoluções, ainda, a especificidade do
trabalho forense e, então, a dificuldade que projetistas defrontam-se a criar, de forma
adequada ao uso, espaços a abrigar as atividades periciais e médico-legais.
Vale apresentar que a nova versão do Projeto Básico A (Projeto Básico B)
não anula a proposta inicial, devendo-se esclarecer aqui que não se deve interpretar
o trabalho apresentado como uma crítica ao escopo inicial e sim como sua
valorização e a continuidade aos esforços desenvolvidos pela SPTC para
adequação de seus prédios ao trabalho pericial e médico-legal.
Seguindo-se esta mesma linha de raciocínio, o Projeto Básico B não extingue
novas ideias, concepções construtivas e modelos arquitetônicos, prestando-se à
melhoria contínua de projetos de espaços forenses, o que vai ao encontro da
demanda do setor que necessita da atualização tecnológica e processual
constantes.
De forma geral, o Projeto Básico B contempla a evolução construtiva das
unidades das Equipes do IC e do IML, promovendo uma maior integração entre os
usuários, melhor organização dos espaços, orienta ao comportamento participativo;
traz melhores condição de segurança, credibilidade e permite vislumbrar o caminho
da certificação de procedimentos periciais.
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