
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 18– Etapa 2 (RVTo 18 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 29/06/2018 Participantes: Lorena  (arquiteta),  Eldo  (eletricista)  e  Jane  (Gerente  do

Financeiro da Felina).Duração: 1h

A visita foi agendada para orientações iniciais e acompanhamento dos ajustes e demais serviços
do gesseiro.  No entanto,  o  gesseiro  não  pôde  comparecer.  Mesmo assim,  a  visita  técnica  da
arquiteta ocorreu, com o objetvo de esclarecer algumas dúvidas e verifcar o serviço de Eldo
(eletricista) que estava presente na obra, e o início da reinstalação dos armários antgos, além da
verifcação geral da obra.

Seguem as observações:

1. Apenas parte do armário existente da Internação já foi instalada por Marcelo (fgura 1). Os demais
armários, ainda dependem da medição e orçamento do marceneiro para os elementos que faltam
das suas estruturas.  Foi  agendada uma reunião para a próxima terça-feira,  às 16h,  para que a
arquiteta esclareça as dúvidas do profssional quanto às pendências e próximos passos dele.

2. Eldo reinstalou os pontos de rede e telefone que estavam faltando para teste das instalações do
Rack feitas por Helder. Na Internação, fcou sem uso uma das caixas 4x2 (fgura 2) que deverá ser
coberta com uma tampa cega (Ilka: comprar).

3. A arandela existente que fcava instalada no antgo painel de madeira da recepção, foi encontrada
sem a chapa de fxação da luminária na parede (fgura 3), fcando, portanto, inviável reaproveitá-la
sem uma adaptação. Lorena ainda vai tentar pensar em uma solução para isso, senão, será decidido
junto com Ilka, se uma nova arandela será comprada.

4. Jane sinalizou a questão da quantdade de ares-condicionados especifcados para o setor cirúrgico.
O próprio fornecedor (Sr. Ivan) informou que não há necessidade de ter um equipamento em cada
sala (Preparo, Recuperação e Esterilização). A sugestão dele foi de manter apenas uma máquina de
12.000BTUs na Recuperação e instalar um exaustor na Esterilização. Essa solução será debatda
com Ilka quando ela retornar de viagem. Já tnha sido acordado, que o ar-condicionado da Sala do
Preparo não seria instalado.

5. Jane/Érica informaram que a Felina está fazendo parceria com uma empresa de coleta de lixos
hospitalares que exigiu a colocação de uma “bombona” (tanque plástco para separação dos lixos
perfurocortantes, comuns a uma clínica). A ideia inicial é que esta bombona fque na Área Técnica
que será construída na varanda. No entanto, é preciso que o fornecedor confrme seu diâmetro
(Jane fcou de passar para Lorena). É possível que algumas modifcações precisem ser feitas no
fechamento desta área técnica, conforme a Resolução Nº 50 (21/02/2002), da Anvisa.
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FIGURA 1 –  Parte do armário antgo da Internação já
instalado.

FIGURA 2 – O ponto de telefone e o de rede foram
colocados na mesma caixa 4x2 na Internação. A caixa
4x2  do lado  esquerdo  deverá  ser  coberta  com uma
tampa cega.

FIGURA 3 – Antga arandela da Recepção sem a peça de suporte.
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