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Esgoto não é 
problema

Com tecnologia Sanitrit, obras em unidades da Novamed não 
precisaram perfurar a laje para instalar novas tubulações

Quando um estabelecimento 
de saúde, como consultório, 

clínica, hospital ou laboratório, 
precisa instalar um vaso sanitá-
rio, um lavatório ou um ralo para 
escoamento, mas não é possível 
perfurar novos pontos de esgo-
to, é necessário aplicar uma solu-
ção apropriada. 

Este problema foi enfrentado 
pelas unidades Paulista, Tatuapé 
e Barueri da Novamed Saúde, 
que buscou no mercado uma 
empresa especializada para re-
solver esta demanda sem com-
prometer as obras realizadas 
pela instituição. Para contornar 
a falta de pontos de esgoto, foi 
contratada a Sanitrit - filial brasi-
leira do grupo francês SFA.

“Graças à nossa tecnologia foi 
possível a instalação de diver-
sos consultórios médicos nas 
unidades da Novamed Saúde. 
Todos eles com um vaso PNE, 
lavatório e ralo para escoa-
mento”, explica Diego Di Maio, 
gerente comercial e de novos 
negócios da Sanitrit.

Com a tecnologia aplicada, 
não houve a necessidade de 
perfurar a laje para instalar uma 
tubulação de 100 mm. “Nosso 
sistema trabalha com uma tubu-
lação de 32 mm, fácil de ser em-
butida dentro de uma parede de 
Drywall. Como a rede é pressu-
rizada, é possível bombear este 

Prazo apertado

Para a realização da obra nas 
unidades da Novamed Saúde, a 
Sanitrit recebeu o projeto dire-
tamente da construtora. A partir 
daí, efetuou o dimensionamen-
to correto para cada ambien-
te. “O projetista hidráulico das 
obras efetuou as adequações 
de acordo com as nossas orien-
tações. Posteriormente, efetua-
mos também o treinamento da 
equipe de instaladores, pois é 
muito importante que esta eta-
pa seja bem executada”, salienta 
Di Maio. A instalação dos produ-
tos Sanitrit em todos os ambien-
tes levou em torno de 30 dias.

O desenvolvimento do proje-
to nas unidades Paulista, Tatua-
pé e Barueri da Novamed impôs 
algumas dificuldades, segundo 
o executivo da Sanitrit. Foi ne-
cessária a criação de ambientes 
totalmente novos, de forma rá-
pida e eficiente, com a necessi-
dade de especificação de várias 
soluções diferentes para cada 
aplicação, conforme o projeto 
exigia. Além disso, o prazo para 
a entrega da obra era apertado.

esgoto para uma tubulação no 
entre-forro, posteriormente aco-
plada à rede de esgoto princi-
pal do edifício”, explica o ge-
rente comercial.
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Know-how 

Presente em 26 países e com 
61 anos de atuação, a Sanitrit 
possui mais de 8 milhões de 
aparelhos instalados em todo 
o mundo, sendo referência 
global no segmento de tritu-
radores sanitários. De acordo 
com Di Maio, a companhia 
oferece diversas soluções para 
projetos residenciais e corpo-
rativos, viabilizando a cons-
trução de novos banheiros e 
cozinhas sem a necessidade 
de furar a laje ou de um esco-
amento gravitacional. “Nosso 
sistema tritura e bombeia o es-
goto em uma tubulação de 32 

mm, tornando a construção ou 
a reforma muito mais rápida, 
flexível e eficiente”, informa.

O maior diferencial que as so-
luções da empresa proporcio-
nam para o mercado é a liber-
dade para alteração do layout 
dos projetos, movimentando 
ou adicionando novos banhei-
ros, lavatórios, copas e cozinhas. 
Isto tudo com a possibilidade de 
personalizar as instalações de 
acordo com a exata demanda 
do cliente.

“Percebemos uma tendência 
na instalação de novas clínicas 
e centros médicos em andares 

corporativos que não foram pre-
parados para receber este tipo 
de instalação. Nossa tecnologia 
se encaixa perfeitamente neste 
contexto, viabilizando a parte 
hidráulica de forma rápida e efi-
ciente”, afirma Di Maio, referin-
do-se à atuação da empresa em 
um de seus principais nichos de 
atuação: o setor da Saúde. 

“No Brasil, já tivemos a oportu-
nidade de atuar em projetos de 
diversos segmentos e tipos de 
edificações, como aeroportos, 
hospitais, escritórios coorporati-
vos, unidades móveis e residen-
ciais. Athie Wohnrath, WeWork, 

GRU Airports, Rede D´Or, Multi-
plan, Loft e, é claro, as unidades 
Novamed, são exemplos são 
exemplos de corporações que já 
utilizaram a nossa solução”, reve-
la o executivo da Sanitrit.

Para a empresa, o mercado 
hospitalar tem se tornado um 
nicho importante para suas ope-
rações no Brasil. “Diante desta 
demanda, estamos à disposição 
para apresentar nossas soluções, 
dimensionar e revisar projetos, 
realizar visitas técnicas e tam-
bém aplicar treinamentos, inclu-
sive para as equipes de instala-
dores”, comenta Di Maio. 


