
8 PASSOS PARA MONTAR UM 
CONSULTÓRIO MÉDICO

Projeto para Alvará Sanitário
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PASSO 1 – MONTANDO O PROGRAMA



PASSO 1 – MONTANDO O PROGRAMA

Verifique quais os ambientes necessários para seu consultório

Indicamos como programa mínimo:

Espera: 2,60m² para atender duas pessoas

Sanitário funcionário: 1,60m²

Consultório médico: 7,5m²

Para seu maior conforto tenha um espaço para uma copinha

Copa: 2,60m²

Metragem total: 17,50m²



PASSO 2 – ESCOLHENDO A MELHOR SALA COMERCIAL



PASSO 2 – ESCOLHENDO A MELHOR SALA COMERCIAL

Além de considerar a viabilidade financeira do local, verifique:

Se o edifício tiver desnível em relação a entrada, é necessário que seu acesso seja

feito por rampas ou elevadores, permitindo que todos os usuários tenham acesso

ao consultório;

Todos os ambientes da sala devem ter ventilação. É permitido ventilação mecânica

nos sanitários e ventilador na sala de espera;

As portas devem ter largura de 80cm;

As circulações para acesso de pacientes devem ter largura de 120cm.
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PASSO 3 – CONTRATANDO UM ARQUITETO

Após a escolha da sala, para melhor aproveitamento do espaço e
redução de custo, contrate um profissional de arquitetura.

O arquiteto irá auxiliar na:

• Adequação de acordo com a norma da vigilância sanitária – RDC50;

• Adequação de acordo com a norma de acessibilidade – NBR9050;

• Redução de custos com a indicação de mão de obra especializada e
melhores técnicas a serem empregadas para otimização do espaço;

• Valorização do ambiente através de revestimentos, iluminação, móveis e
adornos.



PASSO 4 – DOCUMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA



PASSO 4 – DOCUMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A documentação pode ser registrada como pessoa física ou jurídica.

Deverão ser providenciados os seguintes documentos:

 RAPA – Requerimento de Aprovação de Projeto Arquitetônico;

 Relatório Técnico;

 RRT – Registro de responsabilidade Técnica;

 Projeto arquitetônico do consultório com planta layout, planta cotada, 
dois cortes, memorial de cálculo, quadro de esquadria e 
especificações e fachada frontal.



PASSO 5 - TAXAS



PASSO 5 - TAXAS

Serão duas taxas:

• RRT – Registro de responsabilidade Técnica

 Valor aproximado Ano 2016 (CAU/MG): R$83,58

• DAM – Documento de arrecadação municipal

 Valor Ano 2016 (Cidade de Juiz de Fora/MG): Índice de 1,6 vezes a
metragem quadrada do consultório

Exemplo: Se a sala tiver 30m², o valor do DAM será: 30x1,6 = R$48,00



PASSO 6 – ENTRADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA



PASSO 6 – ENTRADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

O protocolo será adquirido após a apresentação dos documentos exigidos e dos
comprovantes de pagamentos das taxas;

 RAPA, RRT e Projeto Arquitetônico devem ser assinados pelo proprietário e pelo
arquiteto responsável;

Após da entrada na vigilância, o proprietário deve aguardar a aprovação para
iniciar a reforma. Assim, caso o projeto tenha alguma solicitação de mudança por
parte do órgão responsável, a obra não terá prejuízos com retrabalho.
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PASSO 7 – APROVAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 O arquiteto responsável, na vigilância sanitária, irá verificar se o projeto está
dentro das normas vigentes;

 Se estiver de acordo, o projeto será aprovado e uma cópia carimbada será
devolvida ao proprietário juntamente com o parecer técnico de aprovação;

 Nesse momento o proprietário poderá iniciar as obras de seu consultório,
seguindo à risca o projeto aprovado através da escolha de uma boa equipe de
obras.



PASSO 8 - FISCALIZAÇÃO



PASSO 8 - FISCALIZAÇÃO

• Após a conclusão da obra, o proprietário deverá preencher corretamente o 
Requerimento de Alvará Sanitário e anexar:

1) O projeto arquitetônico aprovado e carimbado pela Vigilância sanitária;

2) Memorial descritivo;

3) Parecer técnico de aprovação;

4) Comprovante do DAM pago.

• Esses documentos devem ser levados à Vigilância Sanitária para que o fiscal 
agende uma visita ao local.



Boa sorte e monte o melhor consultório para você!

Encontre mais informações na Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002.

>> Projetos produzidos pelo escritório



Alguns de nossos clientes



CONTRATE A MELHOR EQUIPE
MÁRCIA LANNA ARQUITETURA E INTERIORES

Atuação  no  mercado  há  mais  de  15  anos
Pro je tos  de  Arqu i te tura  para  Consu l tór ios  e  C l ín i cas

Contato: 

(32) 3314-1214 / 3061-2053
marcialanna@marcialanna.com.br

mailto:marcialanna@marcialanna.com.br

