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MOVEIS SIMPLIFICADOS PARA UNIDADES DE SAODE

A realidade nos tem mostrado uma verdade incontestãvel: na nos
sa situação de pobreza e insolvência temos que adotar medidas prãticas de au~
teridade e adequação que nos levem a consumir mais recursos nos nossos obj!
tivos que nos meios de atingi-los.
O que jã foi gasto do dinheiro publico em edificações suntuo
sas, frutos de uma megalomania de pais grande potência, e um dos fatores que
nos levaram a atual crise. Dispendemos energias e recursos no acessõrio e
nada nos sobrou para o essencial.
Caberia aqui a interrogação se não foi justamente o medo
de
sermos criticados por simplismos que, num mundo todo de consumismos e de pro
estaria
cura do conforto desenfreado, dissociado de nossa realidade, nos
levando a triste situação de não podermos garantir a nõs o essencial!
Os extremados poderão interpretar qualquer solução alternati
va como uma posição conformista de aceitação da realidade. A estes eu
per
gunto se. não teria sido o fato de querermos provar que a saüde era priori tã
ri a e não pode~iamos aceitar imp~ovi sações quanto aos predi os e mõvei s de un.:!_
dades, nem tão pouco admitir migalhas de orçamento, que estariam levando no~
sos técnicos a planejar unidades de saüde inadequadas a nossa situação
de
real pobreza?...
Quantos equipamentos de saüde foram montados a tão eleva
do custo que chegaram a inviabilizar o seu funcionamento por falta de verbas
para que fossem ativados? Ou ficariam tão caros que levaram ao desânimo as
comunidades que por ventura pudessem ter tido a intenção de construir al
gum?!...
Quantos equipamentos de saüde, com "mõveis luxuosos" e que pela
sua grandiosidade "machucaram" no intimo a população mais pobre, quase que
como uma afronta a sua pobreza?
A intenção desta proposta ,nos e muito clara: nao se trata de
fazer uma medicina de pobres,mas sim·de procurar a adequação de nossos equ.:!_
pamentos e mõveis a uma realidade local em que a cada dia mais a pobreza e
uma constante.
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Muitas vezes a busca de soluções para mobiliar as unidades de
saúde, feitas a nível central e de acordo com os modismos do moderno designe,
tem levado para nosso interior um 11 quê 11 de ostentação pouco condizente com a
realidade dos usuãrios~
Quantos postos de vacinação deixaram
de ser creden
.
.
ciados pela rigidez de normas que exigiam paredes ajulejadas, ainda que . se
garantissem as outras normas técnicas quanto a armazenagem e aplicação? Sa
cri fica-se aí o essencial, que e a prestação de serviços que levem ã melhoria
das condições de saúde do povo, e consequentemente a melhoria da qualidade
de sua vida .
.

.

.

A ideia central e a de que podemos improvisar ou fazer mõveis
simples a baixo custo, usando recursos e mão-de-obra local, adotando soluções
adequadas a cada região, segundo os materiais disponíveis, os costumes de ca
da local - respeitando-se assim a população usuãria. Isto se torna de uma·
importância bem maior quando o financiamento e diretamente da comunidade en
volvida que poderã nos cobrar o mal aproveitamento de seus recursos!
Ao apresentar. estas sugestões desejamos que fique bem
claro
aos que delas puderem se utilizar que: somos contfa a ideia de que se faça
uma medicina para pobres e outra para ricos e que devamos nos acomodar com
os baixos investimentos em saúde. Mas, por outro lado defendemos a ideia de
fazermos aquilo que nos for possível, com os recursos disponíveis ao invés
de não fazermos nada esperando pelas soluções ideais. Lutamos para que se
dê ã saude sua de.vida importância e que se gaste com ela de uma maneira so
bria, investindo mais em seus objetivos que nos meios.
.

Para aqueles que por ventura venham a se u ti 1 i z ar
destas
ideias, ou que criarem suas soluções prõprias, enfatizamos a necessidade de
defenderem:
o a necessidade de adequação das soluções ã realidade local;
o o aproveitamento de soluções prõprias da região e da comunidade;
o ,a oportunidade de envolver a comunidade na sugestão, decisão e con
fecção dos mõveis das unidades de saude;
·o a necessidad·e de que os responsãvei s conti nu.em investindo em saude
e ~ue ;;a <busca :ide :soitições ·alter:--na.tiiw,as· não. sirva a ele ,apenas como
uma fonna de se omitirem por ja terem, sido buscada:s soluções mais
econômicas;
-o •a.;oportu11-idade de,,,;mostrar . -:que ··~mesmo ·tendo j~ecur-,sos di:sponiveis deve
,mos tSer 6Õbri'OS :e ·i\nvestir :men:os no.,;superfluo :e-'rmais no ,essencial.
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Como conclusão defendemos que a adoção de medidas transitõrias
de adequação a realidade local não poderã acomodar a nõs, trabalhadores de
saude, na luta continuada pela melhoria das condições de vida da população
envolvida.

--ar
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Os bancos poderão ser feitos de várias
maneiras de acordo com os costumes

da

região e com o material disponível:
bancos de troncos de madeira

apenas

"chanfrados";
- de tábuas rústicas (não aparelhadas);
- de tábuas aparelhadas já usadas11

co

mo em construção civil.
E para os pesas idéias sao muitas:

;:.••~···~--~-·._ . ;
ir

- tacos de madeira

II

latas velhas com al

gum material pesado como cimento# p~
dras, areia, etc .•

.. ·.·
_

.

BANCOS

0.35

1

'-t

1dº·"
-

0:60

LSO

- 3- 720nm,.de tábua aparelhada de pinho de 1" de espessura para 30011111 de largura

- 32 pregos dom cabeça de 18 X 2~
- Tinta base, côr branca, de 1/~ "
Tinta esmalte sintético, cor branca, de 1/~
folhas de lixa para madeira o~ O
- 1 trincha de 1"
- 1 Rolo pequeno para tinta esmalte.
Obs:

para cada 6 peças:
1 lata de agarrãs
l /2 lata de cola •,ea,-corez

. BANCO .IM MADEIRA .C'OM ':CÃLCULO ·.DE: MATERIAL PARA CONFECÇÃO :DE .UMA '.UNIDADE.
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1

-- li1 metros
t bo
1ata de de
zar u- quadrado de ferro de 1"
- 1
cao de 1/8

2 lata
• de Es malte sintético
tr1 nchas de 1"
preto; de 1/8 "

- 12·-rebi tes pop de 1 1/2"
- 1.500nm d
X 3/16"
e tabua
•
- lata de verniz . aparelhada
de pinho
.
de 1" de espess
s1ntetico
1/8
obs, para cada 6 peças t
ura por 300""' de la rgura.

1ata de aguarrás

BANCO EM ESTRUTURA
TUBULARDE METÃ
CONSTRUÇÃO

m

CÃLCULO DE MATERIAL .PARA
BANQUETA INDIVI
:COM CÃLCULO DE
RIAL PARA CONFE
DE UMA UNIDADE.

-.

fin1

Q_J

------, -~-.1.!,

·-,__

-- 112metro de t·b
a ua aparelhada de
pregos 18 X 30

-- ,. Cola
U..xasde
. made i Ta.. cascorez
.
.n~bel
- Tinta Base

- 'E 518 11:e ,:S.i;ntét i:co
.

- .Aguaf",rás

pinho de 1·u_ de espessura
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MESA AUXILIAR ROSTICA PARA
BALANÇAS OU OUTRAS MOLTI
PLAS UTILIDADES FEITA DE
CAIXOTES OU TÃBUAS REUTILI
ZADAS

c;======::;::,-======t-O.ol.
,r---~rr1---+---___;.' O,lo

MESA AUXILIAR EM MADEI°RA COM CÃLCULO PARA
CONFECÇAO DE UMA UNIDADE

. o,b8
0.02

li

•.o~

o,i.<

0,58

H

c,,o-4

- Caibro de perõba 50nm X 60nm - 4.600 nn
- Tábua de pinho aparelhada 20nm X·300nrn.•:J000
- Compen;ado 20nm X 800nm X 500nm l peça
- Compensado 20nm X 660nm X 360nm 2 peças
0,10

o,C,5

,.

º·5º

11

l,.i

li

li

MESA AUXILIAR EM ESTRUTURA TUBULAR .METÃ .
LI CA COM CÃLCULO PARA CONFECÇAO DL UfviA
UNIDADE

,. 0.?õ5 f•

• J

r

..

OÁ2

.

5

q&o,_

-

1

- Cotnpens.tdo de 'Cedr:o .medi.ftdo-\0:,60cm :X ,;(J.,.lj2cm

- Revest,itneffto.

- :a

·fórmica· :branca -med-i•ndo ·o.:70nn

«

D ,.42cm

para.f;usos euto-á:an'ac:hàdas:de aço, .temperados ,,cabeça .ei li ndri;ca .ou :pane lêvd: l XU/2 ·

- 1.·harnude 'tubo. quadrado

ue. ferro ,de

l" medindo 6 metros

-.4 pesi,nhos .de.plástico preto .de 22 X 22nm

º·'º
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As mesas poderão ser de tamanhos variados usando-se o próprio caixote
com pés roliços de alguma outra madeira. ou se aproveitando tábuas usa
das ou as tábuas de um caixote desmanchado.
Para a fixação:

pregos. parafusos. arame ou algum tipo de corda tran
çada.

Para a pintura:

alguma tinta industrial ou tintas da região ou
queimado (demora mais para soltar tinta)
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0,15
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l
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" -·· Tubo quadrado de aço de 1

-

7. 80.0nm

- :Compensado .de '.20 lC,530 X .. 1 .,100 nrn
- Conjunto de

5 gavetei,r.rs,·:eom 16 divisões internas -·-marca Nilvar ou Similar

MESA E5CRl\tA1UHH'A EM MADE'a::AA ·COM JCÃlCULO DE MA!ERlAL PARA A
.CONfECÇÃU :,UE - UMA -UNlDADE •

'

!
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MACA ROSTICA PARA EXAMES E TRANSPORTE

MESA DE CONSULTÕRIO ACLOPADA
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MESA DE EXAMES COM VÃRIOS TIPOS DE PtS
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MATERIAL UTILIZADO PARA A CONFECÇÃO DE UMA UNIDADE:

- 6~500 nm de sarrafo aparelhado de pinho de 40X40
· (· t.200de.pran.cha de pinho de(2" X 12")
- 3.000,Jm1 .de tj~ua·•aparelhada de pinho :de
- 12 pregos ·com. cabeça
32 pregos com cabeça

- 700

11111

~1!

11111

X 12" )

18 X 24
15 X 15

de tãbua aparelhada pinho de 15mm X 12" )

- Madeira compensada de pinho:
a) 1~8.00· xesoo ,:,x 2D 'ftlR
b)
'800 ::0(·}400 X ·5 111n
- :Espume .de ,borr..acha de l .800 •~ SOO ;X 60 "11111
- 2· trinchas .de 'l"
- 1 .½Jcta:a .de ,tinta base ( ·,branca ) de 1 /4
- 1 lata de esmalte . s I ntética de 1 /4 ( branca )
- 1 /4 li tro .de co 1a. ducorez
- 1 /2 · U tro de aguar.rás

MESA. PARA EXAME EM MADEIRA CO
CÃLCULO DE MATERIAL PARA CON
TRUÇÃO DE UMA UNIDADE.

,~tl
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Esta é uma mesa mais trabalhada e

-o

poderá ser feita em madeira

rústi

não muito aparelhada.
Esta Única mesa serve para quem
ve e para o paciente se deitar.
Na ponta dela poderá ser fixada
balança de bebe (usar um
de para fixação) ou poderá
do o sustentador de pernas
me ginecológico.
Esta mesa traz a vantagem de que o
dica ou atendente trabalhe de uma
do da mesa e o paciente e
te do outro lado.
Facilita muito o trabalho
te (médico ou de enfermagem) enquan o
conversa com a rnãe,no caso da

J

tria,
'-1

tem sempre a mãe

voltada

frente para êle mesmo que esteja
tindo ou desvestindo urna criança.

.::.-os

Ocupa menos espaço (o consultório

, derá ser estreito)

/ ção e dá maior rendimento ao

_J;;-t -- -i·-·-

_.1_.q_o:so

.o~

-

.zo
.82!

.57

q

o

][

o

Do outro lado da mesa poderá ter
único banco grande para o paciente

i
_Jj

1
o

1[

-~l

.15

-

+------.07

r·

L 1.o

..;

H

o

li

acompanhantes (geralmente as maes

J1r f 08
---.

o

zern todos os filhos mesmo quando
consulta é de um só - nao
dei·xar) •

t·
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MESA DE CONSULTÕRIO ACOPLADA
Ã- MESA ·nE EXAMES

I
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Para o armário podemos usar caixotes empi
lhados, ou

mesmo um caixote usado com do

bradiças normais ou

!

i

com couro ou com.bar•

rachas de pneu de carro.
O revestimento poderá ser pintura

ou

p~

pel.

As prateleiras poderão ser de taqu~
ras, ou bambu ou qualquer

material

trançado ou mesmo uma cesta.
Poderão ser suspensas por algum

ti

pode corda ou material trançado.
Poderão ser usadas com este

próprio

material ou revestidas de algum mate
rial que dê uma superfície mais

pl~

na como papelão de caixas, etc ••

ARMÃRIOS

.PRAITLEIRAS

ESTANTES
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As prateleiras de pe poderão ser de
paus roliços nos cantos de sustenta
çao e ripas rGsticas
(unidas
ou

espaçadas) e revestidas de

papelão de caixa para deixar a

su ·

perfície plana.

\

\

l.7o

LJ

----tt-)L------r--L
ESTANTE '0F lvlADElRA>íCOM CÃLCUU)

DE ,MATERIAL, ;PARA A .CONFECÇÃO
DE UMA UNIDADE
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HATERIAL UTILIZADO PA... CDHF'.ECCÃO DE -

UNIDADE

5 rihuas de pinho ;apaTelhada de 111 X 300 ;x 1..280

12,·,sa-TT'a'foS -de •1>ii•nho·,apa~eU1ada )

slt

,X,4'0 X )61l

-4.·s.rrafos , . t>iflho ~Jlados .ide

,r•:,U X 170 •

1 :Sarrafo .de.,pJnbo aparelilado :de ·1•~i·iX.,lto X.2.mt0
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Existe uma grande serie de boas ideias, improvisações, que pre
cisam ser permutadas para que maior numero de pessoas possam dela se utilizar.
Aqui vao algumas:
l.

Prender um cordão na ponta do tennômetro {na saliência do termômetro) fa
zendo uma "laçada grande": usamos para colocar no pescoço das crianças,
quando estamos tirando temperatura axilar, para evitar que os termômetros
continuem se quebrando tanto;

2.

Para pendurar os soros dos pacientes: usar pregos grandes, pitões ou aqu!
les pequenos cabides fixados por parafusos, por simples pressao, ou por
colas prõprias;

3.

Para a decoração das unidades usar:
- flores e plantas decorativas plantadas em latas velhas

grandes para as
de chão;

- latas de Õleo abertas na horizontal para serem presas a pregos nas pare
des;
- frascos de ãlcool ou de soro cortados para as plantas de mesa ou
leiras;

prat!

- tocas de madeira ocados ou xaxim;
4.

Para separaçao de medicação de urgência {ampolas) ou comprimidos {em
pel laminado):

pa

- usar frascos de soro cortados, ou bisnagas de ãlcool ou copinhos vazios
de 11 iogurtes 11 {talvez seja esta sua melhor utilidade ... ) {também usados
como porta lãpis e outras miudezas na mesa da atendente).
5.

Para agua e outros liquidas usar cabaças;

6.

Para lixo:

7.

Para limpar os pes:

as latas vazias;
l impa-pes de sucata ou feito ·com uma en.xa!.la velha,
ou ,com uma lâmina'. de ferro~,- ou tampinhas - de ·.engar
rafados.

nosso povo do interior t:em muitas contribuições para .ofere
cer a nos téc~ itco-s que levaraio ,ã .melbor :ade,quação e ,aprovetiiíamento .de nosso.s
mi--nguados orçamentos. Eles sabem ,muito .bem -:di ferencia·r ~o ·-que ie .:essencial da
:quilo que ·e acessório!
O
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OBSERVAÇÃO:

Estamos tentando montar um "banco de
soluç5es alternativas" para

equipamentos

de unidades, móveis e
mínimos.

plantas

Estas sugestões serão agr~

padas e divulgadas.

Portanto se

vo

ce "bolou" alguma coisa em sua unida
de mande-nos estas informações

para

que outros possam se beneficiar.

GILSON DE CÁSSIA MARQUES DE CARVALHO

Rua Cl5vis Bevilaqua, 125 -. Te-.: 21-7874
:12. 200 - >São .Jo

se ·dos Campos

- -SP.
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