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Tendo em vista a contribuição fundamental que a arquitetu-
ra detém para a construção de um ambiente capaz de se adaptar 
às constantes necessidades de modificação de estabelecimentos de 
assistência à saúde voltados para o bem-estar do paciente, o ob-
jetivo deste estudo é abordar os novos caminhos da arquitetura 
hospitalar e sua influência no organismo vivo do hospital moderno. 
Concluiu-se que um projeto arquitetônico contemporâneo adequa-
do às novas demandas hospitalares (a respeito da própria huma-
nização do espaço), pode ajudar a combater, progressivamente, 
o sentimento de desamparo percebido pelo paciente, tornando o 
ambiente acolhedor e humanizado, fatores estes que facilitam o 
processo de adaptação e cura do cliente de saúde.

Palavras chave: Hospital; Arquitetura Hospitalar; Humaniza-
ção; Ambiência
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1.1 Introdução

O meu interesse pela área médica esteve sempre presente e 
incólume. Este campo do conhecimento provoca fascínio, curiosi-
dade ao mesmo tempo que cuida das pessoas e zela pelo seu bem-
-estar. Unindo essa percepção ao olhar cuidadoso da arquitetura, 
pode-se criar ambientes que abrigam e curam ao mesmo tempo. 
Esta visão abrange os conceitos de humanização dos projetos hos-
pitalares, que trata o ser humano como foco principal do projeto, 
respeitando os valores humanos e suas necessidades. 

A arquitetura hospitalar tem passado por um processo de 
transformação nos últimos anos em função da preocupação emer-
gente com o bem-estar dos pacientes, e isto provocou mudanças 
nas instalações e nos tratamentos de saúde. Enquanto antes os am-
bientes hospitalares eram caracterizados pela aparência de “frio” 
e “impessoal”, especialmente para passar a sensação de higiene, 
assepsia e tecnologia, nos dias atuais a ênfase está na qualidade do 
ambiente hospitalar e na preocupação em afastar o aspecto hostil 
e institucional que sempre predominou neste tipo de edificação. 
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E a arquitetura pós-moderna veio com uma outra visão ao buscar 
criar cenários acolhedores tanto para os pacientes quanto para os 
profissionais que atuam na área da saúde.

Ao longo do estudo, foi possível perceber que, especialmen-
te no Brasil, pouco se é investido e explorado sobre o assunto. Por-
tanto, tive que buscar na história e em outras regiões do mundo 
referências para embasar o tema, bem como explorar outras áreas 
do conhecimento como a psicologia e a medicina. Muitos artigos 
científicos desses domínios foram utilizados para haver a compre-
ensão do que ocorre com o ser humano dentro de um ambiente 
construído por arquitetos (e entre tantos outros profissionais), es-
pecialmente na produção e manutenção de saúde.

Desse modo, consolidando as vertentes sobre arquitetura 
hospitalar que surgiram no meio do trajeto, e incorporando uma 
linha de raciocínio, o desenvolvimento dos capítulos se deu da se-
guinte forma:

Enquanto o primeiro capítulo coloca as discussões, questio-
namentos e métodos utilizados em pauta, o assunto em si começa 
a se desenvolver a partir do capítulo dois. Nele, discorre a reflexão 
acerca da atual situação dos seres humanos nas metrópoles con-
temporâneas. A cidade é atualmente o habitat primário desse bípe-
de, que conseguiu desenvolver a maior parte do que consideramos 
civilização neste espaço onde era possível a troca de saberes, ideias, 
utopias e toda a força criativa do espírito humano para construir 
algo maior. Entretanto, essa convivência reside no mesmo local que 
a patologia (causada por falta de saneamento, pela poluição...) co-
muns ao cotidiano em uma cidade. Este conflito nos adoece, e na 
busca por uma local de cura, nos deparamos com os hospitais.

No início do terceiro capítulo, expõe-se a origem deste equi-
pamento de abrigo e tratamento dos doentes e necessitados, e 
uma breve história do que veio a ser a arquitetura hospitalar, mais 
precisamente a origem e evolução dos hospitais do modo como os 
concebemos. O aumento crescente da população (principalmente 
dos desvalidos), obrigou os responsáveis pelos governos a organi-
zarem, em locais apropriados, unidades que pudessem acomodar 
os enfermos e facilitar a assistência que se pretendia prestar a eles. 
Apareceram assim, os hospitais modernos.

Após essa contextualização, surge um questionamento acer-
ca do modo como se constituem estes hospitais, especialmente na 
maneira como são tratados os pacientes e funcionários, como eles 
interpretam e se sentem neste ambiente. Sendo fatos tão importan-
tes quanto a discussão sobre salubridade em um ambiente de cui-
dado à saúde, entra em questão o conceito de humanização, como 

a psicologia ambiental a interpreta, de que forma a ambiência se 
utiliza dessa conceituação para tornar os lugares mais convidativos 
e acolhedores, envolvidos com a assistência à saúde, assegurando 
uma atenção resolutiva e humana para os pacientes (e para todos 
que utilizam o espaço e o serviço de saúde).

Os assuntos tratados em sequência são complementares, ex-
plicando a materialização desses conceitos que percorrem desde a 
Cartilha de Ambiência utilizada pelo HumanizaSUS, até a verifica-
ção do desempenho destas características nas diferentes anatomias 
hospitalares (morfologia do edifício), com estudos de casos con-
cretos realizado ao longo do tempo. Conjuntamente a essa análise, 
são relacionados trechos do projeto desenvolvido em paralelo, de 
autoria própria, que consiste em um Centro de Saúde localizado na 
Santa Cecília, no centro de São Paulo.

Por fim, chega-se em um ponto onde nos deparamos com 
as perspectivas futuras sobre a área da saúde, e ocorre a indaga-
ção sobre o que virá a ser a própria arquitetura hospitalar dentro 
de alguns anos, onde a tecnologia se funde com o plano sensível, 
criando uma nova condição em que talvez todos os equipamentos 
urbanos (e a própria consciência humana) devam ser remodelados 
para abarcarem as novas circunstâncias da realidade.

1.2. Tema e Objeto de pesquisa

O presente trabalho busca compreender em que medida a 
humanização dos espaços hospitalares ocuparam uma posição rele-
vante na produção arquitetônica nos grandes centros urbanos. Por 
conseguinte, foi abordado a influência e consequência do sistema 
vigente nas metrópoles contemporâneas, em especial São Paulo, na 
saúde e bem-estar físico e mental de seus habitantes.

O setor hospitalar público do Brasil vem sofrendo um pro-
cesso de sucateamento e também de absenteísmo por parte do 
corpo clínico, em razão da falta de investimentos, o que acarreta 
numa estrutura física e tecnológica decadente, sem condições de 
prestar suporte aos profissionais da saúde e aos pacientes hospita-
lizados.

O uso de novas tecnologias, a superespecialização da medi-
cina e os conceitos da escola funcionalista arquitetônica equivoca-
damente aplicados, por um lado, privilegiaram a vida útil e o bom 
funcionamento de sistemas e aparelhos, mas por outro, prejudicou 
o bem-estar dos usuários. Atualmente, a tendência é que a saúde 
e os hospitais do mundo inteiro passem por uma revisão, ou seja, 
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como melhorar a qualidade, atingindo mais pessoas com menores 
custos1.

Nas duas últimas décadas, mudanças consideráveis ocorre-
ram com os hospitais tradicionais. Os custos operacionais tornaram-
-se elevados, as companhias de seguro mudaram os procedimen-
tos de reembolso e os hospitais menores, que não conseguiram 
acompanhar as mudanças, foram logo absorvidos pelos maiores. 
Contudo, diante desse cenário, estes grandes hospitais, tiveram que 
enfrentar maior competitividade, o que forçou mudanças de marke-
ting,  de atendimento, os quais deveriam deveriam ser mais quali-
ficados, e de ambientes menos inóspitos para receber pacientes, 
familiares e até mesmo a equipe médica.

Um ambiente de qualidade é um ambiente que atende as 
necessidades de seus usuários garantindo-lhes segurança, conforto 
físico e psicológico na realização de suas atividades. Essa qualida-
de é conferida ao ambiente através do processo de humanização 
que agrega ao espaço atributos físicos e estéticos para garantir ao 
homem (usuário e foco principal do projeto), além do conforto am-
biental e funcional, o conforto psicológico de forma a satisfazer tan-
to suas necessidades físicas quanto psíquicas. 

Neste sentido, pesquisas realizadas em universidades e hos-
pitais americanos corroboram a ideia de que a qualidade do am-
biente hospitalar pode acelerar o processo de cura, o que reduz o 
tempo de internação e, com efeito, diminui os custos de manuten-
ção com pacientes hospitalizados. Assim, a adoção de ambientes de 
qualidade, da forma mencionada acima, nos estabelecimentos de 
saúde, além de serem um benefício aos pacientes, é uma resposta 
à competitividade de mercado enfrentada pelas instituições hospi-
talares.

Neste mesmo sentido, para tornar os ambientes agradáveis, 
eles devem ser convidativos, saudáveis e produtivos para seus usu-
ários. Com isso, o uso de cores adequadas, o controle da ilumina-
ção, o contato com a natureza, a condição de orientação e a perso-
nalização dos espaços, faz com que o ambiente hospitalar adquira 
um valor mais humano, aproximando-se da vida do paciente e se 
afastando do caráter unicamente funcional.

A forma como o usuário reage ao ambiente poderá ser po-
sitiva ou negativa para sua recuperação num ambiente de saúde. 
Neste sentido, as questões que norteiam esta pesquisa são:

Qual é o meio adequado para que o espaço arquitetônico 
1 MIQUELIN, Lauro. Um Lindo Hotel, Parece um Hospital. Projeto Desing, nov., 
1997, p. 104 - 07

hospitalar possa proporcionar um ambiente mais humanizado de 
modo a influenciar a própria saúde física e mental dos pacientes, 
acompanhantes e profissionais da área? A partir de que elementos 
arquitetônicos e de que anatomia hospitalar essa relação é otimiza-
da positivamente? 

Portanto, este trabalho busca entender a correlação entre a 
arquitetura hospitalar e o processo de cura do paciente, bem como 
a interação entre ambos com fins de ensejar um melhora no bem-
-estar físico e psicológico de todos os utilizadores do espaço.

1.3. Objetivos gerais

Em primeiro lugar, o objetivo deste trabalho se concentra na 
busca por soluções arquitetônicas para a humanização de hospitais, 
bem como quaisquer centros de saúde que possibilitem um novo 
recurso em campo oposto ao das tipologias rígidas e imutáveis, que 
por sua vez, criam um ambiente mais propício a desgastes físicos e 
psíquicos dos pacientes e profissionais que atuam na área, a exem-
plo da exaustão, irritabilidade e outros sintomas (físicos e mentais) 
ligados ao estresse contínuo que as pessoas que convivem com 
projetos mal planejadas na área da saúde são submetidos.

A partir de dados e pesquisas científicas confirmando as ma-
zelas de ambientes impessoais, imutáveis e de ausências sistemá-
ticas de qualquer conteúdo ou significado, buscou-se propor uma 
nova forma de construção que, baseada em estudos de caso consis-
tentes, possa viabilizar a interação e acolhimento do indivíduo com 
o meio que habita. 

Tendo isso em vista, teve como objetivo ainda, a possibili-
dade para que cada pessoa fosse capaz de se apropriar do espaço, 
colocando sua subjetividade neste, criando e atribuindo sentidos a 
esse determinado lugar, se identificando com o ambiente e o tor-
nando mais adequado às necessidades do indivíduo, amenizando, 
ao menos minimamente, os efeitos de uma imposição negativa de 
um espaço preconcebido sem critérios adequados para a escolha 
humanizada e com necessidades particulares dos usuários do local.

Em suma, o objetivo geral será o de analisar o contato que 
as características arquitetônicas de integração entre ambientes e/
ou elementos construtivos e questões de humanização promovem 
entre o paciente internado e as anatomias hospitalares atuais, bem 
como quais são os benefícios proporcionados por esta relação.
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1.4. Objetivos específicos

Após evidenciar as principais deficiências do sistema de 
saúde no que diz respeito à impessoalidade e institucionalismo e 
realizar um levantamento dos danos físicos e psíquicos que este 
ambiente pode causar, foram sopesados os contrapontos de como 
reverter esta situação a partir do uso da humanização neste campo. 

Além disso, buscou-se desenvolver este ponto a partir da 
análise sob a perspectiva do que ocorre na cidade de São Paulo, 
através da coleta de dados e análise em cima da rotina de projetos 
degenerados, elegendo as teorias e estudos de caso para comparar 
soluções adotadas, com vistas a propor novas dinâmicas de pro-
jeto passíveis de se inserirem em ambientes que cuidam da saúde 
humana com qualidade e primor no quesito da humanização e re-
ceptividade.

Em síntese, o objetivo específico deste estudo, pautou-se 
em: 

1) Averiguar quais são os elementos do ambiente que pro-
vocam estímulos nos sistemas sensoriais (físico e mental) do corpo 
humano e qual o efeito desses estímulos nos pacientes;

2) Aferir o desempenho das características arquitetônicas de 
integração nas anatomias hospitalares mais adotadas nos dias atu-
ais;

3) Analisar quais são as soluções arquitetônicas adotadas 
para melhorar o contato do paciente com o entorno construído nos 
hospitais, ou seja, como se comportam as características de integra-
ção segundo as dimensões de análise;

4) Avaliar a partir de teses e artigos, como a relação do am-
biente hospitalar influencia os pacientes internados.

1.5. Justificativa e problematização

O intuito desta monografia é evidenciar um modo de ma-
nipulação dos espaços considerando as particularidades dos indi-
víduos (no maior âmbito possível), disponibilizando, deste modo, 
uma vida mais saudável física e mentalmente no meio urbano con-
temporâneo (no caso, no âmbito dos ambientes hospitalares).

Com isso, uma nova forma de se pensar e projetar estes es-
paços na metrópole pode ser aplicada na prática, suprindo as ne-

cessidades da população ao mesmo instante que respeita o ser 
humano em sua subjetividade. Com efeito, através de estudos, con-
tribuir com a possibilidade de se materializar no mundo sensível 
ideais de apreço pelo indivíduo (a humanização), se faz o principal 
anseio desta pesquisa.

Não obstante, o conceito de humanização vem sendo apli-
cado à concepção dos projetos hospitalares há pouco tempo, a re-
levância da qualidade do ambiente hospitalar fora percebida bem 
antes. Florence Nightingale em seu livro “Notes on Nursing and No-
tes on Hospitals” em 1859 (Notas sobre enfermagem e notas sobre 
hospitais. Tradução livre), já enfatizava a importância de atributos 
como, por exemplo, ventilação adequada, saneamento, controle de 
ruído e de luz para a qualidade do ambiente. Segundo a autora, o 
primeiro requisito de um hospital era que seu ambiente não fizesse 
mal aos pacientes.

Projetos arquitetônicos sem nenhum atributo ambiental es-
timulante para o corpo humano agem contra o bem-estar dos pa-
cientes e têm efeitos negativos nos indicativos fisiológicos. Esses 
ambientes causam as mesmas consequências negativas nos orga-
nismos dos pacientes do que a própria ansiedade, o delírio e a pres-
são alta, o que gera um aumento no uso de drogas para controle 
da dor.

É por isso que um projeto para instalações de saúde, prin-
cipalmente de hospitais, deve ser muito mais do que eficiente em 
funcionalidade, marketing, custo e respeito às normas. Ele deve 
promover o bem-estar criando ambientes que sejam um apoio físi-
co e psicológico aos pacientes.

No Brasil, esta nova visão da arquitetura hospitalar ainda é 
muito embrionária e pouco se tem feito para qualificar os ambien-
tes em benefício da saúde e do bem-estar dos pacientes. Isso por-
que há uma carência de recursos para investir no Sistema Público 
de Saúde (SUS), de conscientização acerca do fato de o ambiente 
ser um suporte fundamental para a recuperação dos pacientes e de 
conhecimento teórico e projetual sobre a matéria.

É neste ínterim que surge o motivo e a justificativa desta 
dissertação, pois cabe ao arquiteto, responsável pela integração do 
homem com o ambiente construído, a tarefa de adequar o projeto 
do ambiente hospitalar às necessidades de seus usuários (pacientes 
fragilizados orgânica, física e/ou psicologicamente) e propagar os 
conhecimentos teóricos adquiridos para tal função. 

Pertinente lembrar, ainda, que é necessário tomar conheci-
mento das características da população que utilizará o espaço e de 
como será a rotina dentro do mesmo, ou seja, quais serão as ativi-
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dades realizadas, para então proporcionar um ambiente adequado. 
Assim, o projeto arquitetônico deve priorizar os efeitos benéficos 
que um ambiente irá causar nos pacientes, de modo a fazer com 
que estímulos positivos atuem sobre os indivíduos evocando res-
postas também positivas do corpo humano. 

Portanto, o espaço arquitetônico, por meio de sua forma, 
dos ambientes que o compõem e dos seus elementos construtivos, 
é possível que ele favoreça a relação do exterior com o interior. 
Relevantes são os benefícios desta relação, tanto para os pacientes, 
quanto para o hospital, haja vista que o bem-estar proporcionado 
aos indivíduos dentro do ambiente hospitalar, como já citado an-
teriormente, auxilia seu processo de cura e reduz sua permanência 
no hospital.

1.6. Metodologia geral da pesquisa 

O trabalho em questão caracteriza-se como uma Pesquisa 
Exploratória, visto que procura criar uma aproximação com o tema 
de estudo levantando a verdadeira importância do problema, o es-
tágio em que se encontram as informações já disponíveis a respeito 
do assunto e as novas fontes de informação. Para tanto, conta com 
as informações obtidas através da Pesquisa Bibliográfica somada 
às informações do Estudo de Casos, sendo realizada em três fases:

1) Revisão da Literatura - para entender o estado atual do 
problema, o que possibilita o estabelecimento de um modelo con-
ceitual de referência, formulando um plano geral de pesquisa e es-
tabelecendo as técnicas de coleta de dados mais adequadas. Fontes 
como livros, publicações periódicas, páginas de web sites, relató-
rios de simpósios ou seminários são consultados para a abordagem 
mais completa sobre o tema em questão. 

A busca por exemplos arquitetônicos, fundamental para 
ilustrar como a integração acontece nos mais diversos hospitais de 
todo o mundo, é realizada a partir da coleta de projetos e imagens 
de hospitais em periódicos e livros especializados.

2) Estudo de Casos - para a obtenção de dados, coletando 
informações suficientes a respeito das características arquitetônicas 
que promovem a integração do projeto com o ser humano para 
apoiar as conclusões, conforme os objetivos preestabelecidos e 
com as técnicas determinadas. 

3) Sintetização e cruzamento de dados com base no referen-
cial teórico obtido a partir da bibliografia disponível sobre o tema 
e nos dados coletados no estudo de casos, para obter conclusões 
e resultados que também geram recomendações para futuras pes-
quisas e projetos arquitetônicos.

As idas e vindas entre o estudos de casos e a revisão da 
literatura contribuíram para montar o referencial teórico mais ade-
quado para a fundamentação do trabalho, bem como definir os ele-
mentos arquitetônicos e os aspectos sob os quais estes elementos 
foram analisados, com o fim de estruturar os quadros de análise e 
resultados de forma mais consistente.



31
PATOLOGIA URBANA



32 33

A arquitetura pode ser vislumbrada como arte e técnica de 
organizar espaços e criar ambientes para abrigar os diversos tipos 
de atividades humanas, intentando também uma determinada in-
tenção plástica. Essa “unidade” (o projeto arquitetônico) passa a 
ocupar um espaço e configurar-se em conjunto (a urbe): o saber 
e a técnica da organização e da racionalização das aglomerações 
humanas, que permitem criar condições adequadas de habitação às 
populações das cidades.

A “urbs” (cidade), portanto, se constitui como tal desde os 
primórdios das ações humanas e assim como urbanismo, urbano, 
urbanidade e todas suas variações derivam do mesmo vocábulo em 
latim. A urbe, entretanto, não se manteve a mesma a contar do pe-
ríodo Clássico (ou mesmo anterior a este) até os dias atuais.

 O que houve, por consequência, é que o ritmo de vida nos 
grandes centros urbanos se intensificou de modo excessivo nas úl-
timas décadas. Em um território delimitado com uma superpopula-
ção, todo o corpo padece e adoece impreterivelmente. A exemplo, 
a capacidade de concentração dos indivíduos começa a reduzir, o 
nível de cansaço aumenta e a memória acaba sendo prejudicada. 
Não obstante, as consequências desse estilo de vida no organismo 
humano não se detém na superfície, e a própria anatomia cerebral, 
assim como outras inúmeras funções fisiológicas, sistemas orgâni-
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cos e morfológicos, acabam sofrendo profundas alterações.
Atualmente, mais da metade da população mundial vive em 

uma metrópole, e nos próximos 50 anos é possível que esse contin-
gente chegue a dois terços. A migração urbana representa uma das 
transformações ambientais mais drásticas que os seres humanos re-
alizaram, e adjunto a esse deslocamento vieram grandes mudanças 
(desde a Renascença e a Revolução Industrial até a Globalização). 

A troca do campo pela cidade, da natureza para a concre-
tude das avenidas cinzentas parece ser vantajosa em um primei-
ro momento, onde a oferta de emprego e acesso a saúde e entre 
outras atividades são maiores para os cidadãos urbanos que os de 
pequenos povoados. Entretanto, a vida nos grandes centros costu-
ma exigir um alto preço, e estudos recentes (Andreas Meyer-Lin-
denberg: matemático, psiquiatra e pesquisador, diretor do Instituto 
Central de Saúde Mental de Mannheim, na Alemanha)2 indicam que 
a memória e a atenção são prejudicadas nesse meio, e inúmeras 
doenças se tornam mais suscetíveis como depressão, ansiedade e 
esquizofrenia. A probabilidade de desenvolver algum transtorno 
emocional grave é duas a três vezes maior em crianças nascidas em 
um ambiente urbano do que as que vivem no interior ou em regi-
ões mais periféricas. 

Havendo, portanto, o desgaste físico e mental do homem, 
torna-se importante salientar estes impactos nocivos à saúde hu-
mana, como é citado no artigo desenvolvido pelas assistentes so-
ciais Rosangela Aparecida Pereira e Inês Terezinha Pastório, e pelo 
psicólogo Jeferson Hugo Oliveira: “Insalubridade psíquica: nova 
roupagem da “questão social” no capitalismo contemporâneo” (PE-
REIRA, PASTÓRIO, OLIVEIRA, 2014, p. 2 - 3):

 
•  Dentes: A tensão constante provoca o bruxismo, um distúrbio 
que a pessoa ranger os dentes durante a noite, provocando um 
desgaste nos molares e pré-molares.
•   Costas: O estresse provoca uma maior tensão muscular e leva 
a dores lombares e na bacia. Com o tempo, pode haver dores nos 
braços e nas pernas.
•   Pulmões: O estressado em geral fuma mais e isso a longo prazo 
pode desencadear um câncer de pulmão. A adrenalina em excesso 
pode modificar o ritmo respiratório, facilitando gripes, resfriados, 
asma e bronquite.
•   Pele: É o chamado “órgão de choque”. Tensão constante leva 
a alergias, suor excessivo e até agravamento de doenças na pele, 
2 SCIENTIFIC American - Mente e Cérebro. São Paulo: Segmento, 2016.

como descamação.
•   Cérebro: O cérebro é a região que alerta o resto do organismo 
sobre o excesso de adrenalina. Este processo diminui a oxigenação 
dos centros cerebrais e gera insônia, enxaquecas, dor de cabeça, 
dificuldade de concentração e ansiedade.
•   Coração: As alterações hormonais provocadas pelo estresse levam 
a um desgaste nas paredes arteriais, favorecendo o aparecimento 
de placas de colesterol. Este processo, aliado ao endurecimento das 
artérias causado pelo aumento da pressão arterial, pode levar ao 
infarto.
•   Estômago e intestino: Os hormônios envolvidos no estresse 
aumentam o ácido clorídrico produzido pelo estômago, levando a 
gastrite e úlcera. No intestino, há uma alteração nos hábitos, o que 
pode causar constipação, diarreia, gases, hemorroidas e tumores.

 
Como análise da situação atual da sociedade ocidental, ela 

poderá ser caracterizada e marcada principalmente pelas doenças 
neurais (a psique humana). Essas doenças tomaram posse do lugar 
antes ocupado por doenças bacterianas ou virais, sendo que estas 
consistem em corpos externos (como bactérias e vírus) que inva-
dem nossos corpos, e aos quais podemos criar defesas; por outro 
lado, as patologias neurais se concebem dentro de nós, tornando 
sua percepção e cura mais demorada e complexa. Por conta dos 
excessos que caracterizam a sociedade ocidental (excesso de in-
formações, de comunicação, de emoções, de objetivos e metas), as 
pessoas acabam se tornando dispersas, com dificuldade de concen-
tração e com um desgaste físico e mental insuportáveis.

 Diversas pesquisas realizadas por Andreas Meyer-Lin-
denberg e seus colegas no Instituto Central de Saúde Mental de 
Mannheim, corroboram que o estresse social é extremamente noci-
vo à saúde psíquica. Foram encontradas evidências de que a pres-
são social da vida urbana compromete circuitos cerebrais relacio-
nados ao esgotamento físico e mental, aos transtornos de humor e 
a outros distúrbios emocionais (pesquisas e testes realizados com 
tomografias de ressonância magnética funcional monitoraram a 
atividade cerebral por meio de níveis de oxigenação do sangue, e 
comprovaram o dano extenso que habitantes de centros urbanos 
sofrem na amígdala, estrutura do tamanho de uma cereja localizada 
no lobo temporal que atua como controlador de emoções, como o 
medo, por exemplo). 

 Chega a se tornar uma angústia aprender a lidar com esta 
realidade, e segundo Byung-Chul Han em sua obra Sociedade do 
Cansaço, para não cair no sistema de consumo e produção (onde 
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o ser humano se converte em uma máquina de rendimento), de-
ve-se reaprender a arte da atenção, da escuta e do silêncio para se 
conseguir controlar os inúmeros estímulos que nos afetam. Propor 
ao próprio organismo que descanse e se renda ao “cansaço” do 
repouso e relaxamento, para que assim a mente possa também se 
aquietar, tornando-se mais saudável3.

3 HAN, Byung-chul Han. Sociedade Do Cansaço. 1. ed. [S.l.]: Vozes, 2015. 80 p. v. 1.
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3.1. Evolução histórica do equipamento de saúde

O território da cidade é composto por inúmeros fragmentos 
espaciais, detentores de funções especializadas, que são necessá-
rios para o funcionamento do conjunto urbano. A dinâmica e a in-
teração entre esses fragmentos, permite que a cidade desempenhe 
o papel de elemento catalisador de atividades essenciais para a vida 
humana e para a sociedade em seu conjunto. Dentre esses frag-
mentos, se encontram os hospitais (unidades de saúde).

Sendo estes fragmentos de suma importância para a manu-
tenção da sociedade, as instituições hospitalares se fazem presen-
tes desde a Antiguidade. Segundo Ronad de Góes4, há relatos da 
existência de hospitais na Babilônia e no Egito, e de conhecimentos 
da medicina difundidos por meio de papiros médicos datados de 
3300 a 2360 a.C. Porém, o hospital da forma como conhecemos 
hoje, é uma instituição relativamente recente, que data do final do 
século XVIII.

Embora tenham sido construídos locais para o acolhimento 
de doentes em Roma no século II , junto aos templos (sendo ante-
riormente, templos gregos: os Asclepiae), configurando os primei-
4 GOÉS, Ronald de. Manual Prático de arquitetura para clínicas e laboratórios. 2° 
edição. Editora Blusher.
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ros estabelecimentos com características hospitalares de que se tem 
notícia, as referências mais concretas dizem respeito a instituições 
dedicadas ao abrigo e tratamento de doentes, algo como hospitais 
militares, de campanha, mas que não se destinavam à população 
civil.

Hospital é uma palavra que vem do latim hospitalis, adjetivo 
derivado hospes (hóspedes, estrangeiro, viajante, conviva). Inicial-
mente os hospitais eram locais destinados a pessoas com doenças 
graves, que procuravam os hospitais para receberem um abrigo, um 
leito, alimento e cuidados (geralmente eram instituições filantrópi-
cas de auxílio aos pobres).

Durante o período que se estende da Antiguidade à Idade 
Média, a medicina era praticada por sacerdotes de ordens religio-
sas, considerada a medicina oficial ou por leigos, nomeada medici-
na popular, que era praticada aos arredores de templos e mercados, 
em locais públicos. A medicina oficial era praticada dentro dos mos-
teiros ou em anexos que eram construídos com esta finalidade. Era 
considerada uma prática secundária às obrigações dos religiosos. A 
partir do século IV são fundados pelo clero, em nome dos funda-
mentos da fé, estabelecimentos de assistência e abrigo, que virão a 
tornar-se os hospitais cristãos.

As cruzadas religiosas contribuíram muito para a ascendência 
religiosa nas casas de assistência médica e para o desenvolvimento 
de hospitais, principalmente a partir de 1096. O deslocamento de 
tantas pessoas exigia abrigos para todos que buscassem descanso 
e tratamento. Segundo Góes, um dos maiores marcos dos hospitais 
foi a construção, pelo arcebispo de Landri, em Lyon, na França, do 
Hotel Dieu (Clínica do Hotel de Deus), considerado um grande pro-
gresso na assistência hospitalar.

Do século XII em diante, as mudanças que vão determinar o 
enfraquecimento do feudalismo e a retomada do crescimento das 
cidades e as epidemias que varrem a Europa determinam, também, 
o aumento da demanda dos hospitais, nos quais atuavam tanto re-
ligiosos como leigos, e que, embora ainda não se constituíssem no 
Iocus privilegiado de atuação do médico, era onde se praticava um 
cuidar próximo do que viria a ser enfermagem.

A concepção do hospital como local de tratamento é relati-
vamente recente. A partir do século 18, com o Iluminismo e a Re-
volução Industrial, constrói-se uma nova visão sobre o homem e a 
natureza. A crescente especialização das ciências e a ampliação dos 
conhecimentos neste período contribuíram para a busca do melho-
ramento das condições sanitárias, tendência que foi intensificada 
ao longo do século 19. Logo, é no século 18 (por volta de 1770), 

quando a doença passa a ser reconhecida como fato patológico, é 
que o hospital se torna um instrumento de cura (o hospital deixa 
de ser uma instituição de caridade para se tornar um local de cura, 
observação, formação e transmissão do saber).

A percepção deste equipamento como componente inte-
grante do processo da cura leva a uma progressiva especialização 
de seus espaços. Questões relativas à distribuição espacial de seu 
programa e de seus fluxos tornam-se, gradualmente, as de resolu-
ção mais urgentes na prática projetual da arquitetura hospitalar.

Em 1772, ocorreu uma das maiores transformações da histó-
ria dos hospitais, após um grande incêndio do Hotel Dieu em Paris. 
Era um hospital de grande porte, até mesmo se comparado aos pa-
drões atuais, que possuía capacidade para 5.000 leitos, porém, esta 
proposta foi rejeitada e foram estabelecidas tais recomendações: o 
número de leitos nos hospitais não deveria ultrapassar 1.700 uni-
dades (1.100 leitos individuais e 600 coletivos); redução no número 
de leitos por enfermaria; deveria haver um isolamento entre as en-
fermarias; não deveria possuir salas contínuas; as salas deveriam ser 
dispostas de maneira a favorecer a circulação do ar, com abertura 
em todos os lados; deveriam ser feitos pavilhões paralelos; as facha-
das deveriam ser uma ao norte e outra ao sul; deveria ser construído 
um pavilhão destinado aos enfermos ou dois em caso de escassez 
de terreno; deveria haver permissão para três andares, uma vez que 
dessa forma pode-se distribuir os setores, sendo o mais elevado 
para os funcionários o térreo e intermediário para os enfermos e 
deveriam ser implantados jardins entre um pavilhão e outro. 

A descentralização das instalações hospitalares foi um pas-
so fundamental que reduziu de maneira considerável os índices 
de contaminação, quando os blocos dos hospitais passaram a ser 
divididos por uma área extensa, originando o hospital jardim. Da 
mesma forma, os médicos começaram a identificar e descrever as 
doenças, que é transformada e se insere nos novos padrões da or-
dem social.  Ser doente torna-se um direito: o direito de parar de 
trabalhar e de receber cuidados. E o doente aparece como um novo 
personagem na cena social. As transformações da patologia contri-
buem para a emergência de uma figura individualizada do doente. 
Novos deveres e direitos e um modo original de se relacionar com 
o conjunto social vão se definir. E a esse doente se reconhece, tam-
bém o direito ao tratamento de sua doença.

O nascimento da clínica que se acompanha da utilização 
de novas técnicas de diagnóstico e da conversão da arte de curar 
em ofício conduzem a medicina para o interior dos hospitais, lugar 
onde a observação dos doentes, que será pouco a pouco assumida 
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pelas enfermeiras, poderá ser exercida em sua plenitude. Com o 
nascimento da clínica, a doença, os saberes que a explicavam e que 
permitiam tratá-Ia e os portadores desse saber convergem para o 
hospital. 

Este hospital define-se, portanto, como o lugar onde os do-
entes podem ser observados, a causa de suas doenças descoberta, 
tratados e curados. E esse novo modelo, que não mais se constitui 
em um lugar de abrigo e de asilo ou modelo disciplinar, destina-se 
a um outro tipo de doentes. Os novos projetos, apresentados ao 
final do século XVIII, assinalam o nascimento do hospital terapêu-
tico, instrumento destinado a cura e como dispositivo de cuidado 
assistencial.

As novas descobertas modificaram as características dos 
hospitais, que passaram a ser considerados centros de pesquisa de 
enfermidades, diagnóstico e tratamento. Aos poucos, a partir da 
primeira metade do século XX, porém, este dispositivo foi se trans-
formando. Algumas razões podem ser apontadas: 

• Extraordinário avanço dos conhecimentos sobre a natureza 
das doenças e, em consequência, a imperiosa necessidade do incre-
mento de novos métodos diagnósticos e terapêuticos;

• A indústria construindo novos e sofisticados aparelhos, 
cujos modelos são rapidamente renovados, obrigando a que os 
hospitais, para acompanhar esse ritmo, se organizassem adminis-
trativa e economicamente, cada vez mais;

•  A crescente esclarecimento das populações, principalmen-
te aquelas das regiões mais pobres, dos seus direitos em que se 
destacam o acesso à prevenção e ao tratamento das doenças;

• A complexidade de administração das organizações hos-
pitalares. 

O desenvolvimento da tecnologia médica fez com que os 
processos cirúrgicos evoluíssem cada vez mais, exigindo espaços 
eficazes e aparelhagem cada vez mais complexa. A tecnologia não 
avançou apenas nas especialidades cirúrgicas, mas como um todo 
no que diz respeito à medicina, equipamentos, técnicas e pesquisas, 
o que exigiu espaços que se adequassem às necessidades de cada 
especialidade. A criação de novos setores se fazia necessária para 
um melhor rendimento dos profissionais, o que exigiu uma amplia-
ção das instalações hospitalares. Com isso as distâncias entre um 

setor e outro complicou imensamente o problema de transporte 
seja de doentes, medicamentos, materiais, de médicos e entre ou-
tros funcionários, de material para laboratório. As canalizações de 
água e esgoto, rede elétrica, sinal luminoso, a tubulação de aque-
cimento se estendia grandes distâncias para se distribuir por todos 
os edifícios.

Por fim, de acordo com o Ministério da Saúde:

“Hospital é a parte integrante de uma organização mé-
dica e social, cuja função básica consiste em proporcionar 
à população assistência médica integral, preventiva e curati-
va sob qualquer regime de atendimento, inclusive domiciliar, 
constituindo-se também em centro de educação, capacitação 
de recursos humanos e de pesquisas em saúde, bem como 
encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e 
orientar os estabelecimentos de saúde a ele vinculados tecni-
camente.”

Modelos de hospitais adotados atualmente

Toda esta evolução histórica resultou em modelos de hospi-
tais, que variam conforme sua função; quais sejam:

•   Hospitais públicos, emergenciais ou não, os quais, aten-
dem aos indivíduos destituídos de recursos;

•   Hospitais de isolamento, quando se presumia ser o pa-
ciente portador de doença transmissível;

•    Hospitais destinados a receber tipos especiais de doen-
tes, como servem de exemplo os hospitais psiquiátricos;

•   Os domicílios onde, de preferência, os mais abastados 
eram assistidos;

•    Hospitais de referência, vocacionados e capazes de reali-
zar procedimentos especializados;

•    Hospitais universitários, voltados para a formação de pro-
fissionais médicos e pesquisadores, embora, também, com a res-
ponsabilidade de atividades assistenciais, cumprindo, pois, neces-
sariamente, importante papel social.
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3.2. Humanização na saúde, psicologia ambiental e ambiência

É recorrente ao longo da última década, em estudos sobre 
arquitetura para ambientes de saúde, a menção à necessidade de 
revisão das metodologias relativas ao projeto para tais edifica-
ções. Dentre alguns aspectos, destaca-se a necessidade de buscar 
o retorno de sua função primordial de locais voltados à cura, com 
protagonismo dos usuários e o resgate da dimensão humana. Um 
dos desafios a serem enfrentados pelos projetistas de ambientes 
de saúde é justamente o resgate da proporção pessoal, trazendo 
de volta o foco na humanidade e não somente na tecnologia e no 
cumprimento de normas.

Ao se considerar este equipamento de saúde (o hospital) 
como um elemento no processo de cura, ocorre uma gradual es-
pecialização dos seus espaços (como citado anteriormente). As in-
talações da saúde priorizam uma forma e desenho alicerçados em 
uma relação mais humana e próxima ao paciente, na qual todos os 
usuários e envolvidos no processo de elaboração da saúde são con-
siderados desde a concepção arquitetônica do edifício, de modo 
que esta, por si, não deve ser estruturada como um projeto rígido, 
mas sim, passível de mudanças e adaptações futuras.

O local que estamos inseridos emite estímulos que nos gera 
sensações agradáveis ou de desconforto, dependendo do grau de 
discrepância com os limites do nosso corpo (somados às experi-
ências particulares de cada indivíduo). Essa percepção se associa a 
humanização dos espaços por meio do equilíbrio das partes que os 
compõem, e não se define meramente pelos aspectos formais, es-
téticos e materiais, mas também pelo efeito moral que este mundo 
sensível provoca no comportamento humano.

A palavra ambiência se origina da língua francesa “ambian-
ce” que significa meio ambiente. O termo vem acompanhado do 
sentido de mudar, não somente o local construído, mas também os 
indivíduos que convivem nesses espaços com suas subjetividades, 
de modo a estimular a interação entre eles.

Ao se construir essas ambiências, deve-se considerar e res-
peitar as características, cultura e valores do território em que se 
está atuando, para tentar contribuir efetivamente na realização de 
um espaço receptivo e agradável (buscando desfazer a visão de que 
um hospital é um lugar frio, hostil e impessoal). Gerando, dessa 
forma, maior satisfação dos usuários e da equipe de trabalho, pro-
porcionando uma experiência mais agradável para os que convivem 
na unidade hospitalar.  

A ambiência se coloca em importante posição acerca da hu-
manização, pois alia e valoriza tanto as tecnologias médicas que 
constituem o serviço de saúde, quanto os componentes estéticos 
(plásticos), na relação usuários (pacientes), com trabalhadores (fun-
cionários) e gestores (administradores).

Ambiência como estratégia de humanização na assistência para 
a saúde

A ambiência hospitalar consiste, portanto, na abordagem 
feita ao espaço físico, social, profissional e de vínculos interpessoais 
relacionadas ao amparo da saúde, disponibilizando um lugar com 
atmosfera acolhedora e compassiva. Trata-se do espaço arquiteto-
nicamente organizado, que estabelece um meio, tanto físico, quan-
to psicológico, com a função de receber as ocupações humanas.

Neste quesito, diversas instituições de saúde estão investin-
do para buscar a humanização nos ambientes hospitalares, especial-
mente na assistência a crianças hospitalizadas. Entre as estratégias 
utilizadas, a própria arquitetura aparece como alternativa possível 
para promover bem-estar às crianças e suas famílias, além de au-
xiliar no processo de trabalho dos próprios profissionais de saúde.

Exemplificando a questão, pode-se considerar a área da pe-
diatria onde a criança, além de lidar com o mal-estar provocado 
pela enfermidade, encontra-se afastada de seu ambiente familiar, 
de seus amigos e rotina. A realização de inúmeros procedimentos 
invasivos e dolorosos contribuem para que ela perca as referências 
sobre seu cotidiano, anseios e desejos, tornando a experiência de 
hospitalização traumatizante.

A respeito desse assunto, foram realizados estudos na uni-
dade pediátrica do Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA), no 
Chile, demonstrou que 50% das crianças estudadas apresentaram 
alteração emocional no período da hospitalização, sendo apontado 
por elas que os processos de diagnósticos e tratamento, a separa-
ção dos pais e amigos, assim como um “ambiente hospitalar ruim” 
(ambiente hospitalar mal projetado e conservado), foram fatores 
que mais as afetaram5.

Outra pesquisa efetuada neste campo foi a “Humanização: 
representações sociais do hospital pediátrico”, um estudo qualitati-

5 Rojas AKA, Machuca RPA. Factores anbientales y su incidencia en la experiencia 
emocional del niño Hospitalizado. Rev Ped Elec [internet]. 2009 [citado 2013 jul. 10]; 6 
(1):36-54. Disponible en: http://www.revistapediatria.cl/vol6num1/pdf/4_FACTORES_
AMBIENTALES.pdf.
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vo em que 75 acompanhantes de pacientes atendidos nos diversos 
setores de um hospital pediátrico identificavam as necessidades e 
questões para adequação deste espaço, e constatou-se que tanto o 
carinho e acolhimento, bem como a organização e reforma hospi-
talar são fatores essenciais à humanização. 

Segundo os acompanhantes, se fosse possível uma modifi-
cação do espaço (reconstrução do hospital), as questões a serem 
priorizadas seriam a de adequação do espaço e melhoria das con-
dições de conforto ambiental (ventilação, iluminação, cores utiliza-
das, privacidade), além da melhoria na qualidade do atendimento 
propriamente dito (como a organização, acesso a informação e in-
fraestrutura). 

A proposta neste estudo/intervenção era averiguar a utiliza-
ção da arquitetura para proporcionar a interação social e privacida-
de às crianças hospitalizadas e suas famílias. Por fim, a contribuição 
do projeto arquitetônico à saúde infantil mostrou-se essencial, con-
firmando a importância e relevância de um ambiente voltado para 
os menores como auxílio no processo de cura e tratamento. Quan-
do o espaço é projetado para as crianças (não somente criando um 
espaço lúdico, mas que também possibilite a interação dos infantes 
entre si, com as equipes médicas e com o entorno), o processo de 
hospitalização pode ser percebido de forma mais positiva6.

Da mesma forma, diversas outras instituições de saúde estão 
implementando estratégias para humanizar a assistência e estadia 
das crianças nos hospitais na unidade pediátrica, a exemplo de um 
estudo realizado no Reino Unido em 2008,  com crianças e jovens, 
incluindo 10 com necessidades adicionais de aprendizagem e defi-
ciências físicas, onde estes participavam da escolha do tema e das 
cores da unidade de pediatria. 

O resultados se mostraram mais uma vez que é fundamen-
tal a observância de elementos que atuam como modificadores e 
qualificadores do espaço construído, potencializando o projeto de 
ambientes acolhedores e que contribuam significativamente para o 
processo de cura e saúde. No caso em questão, as crianças elege-
ram os temas que envolvem o mar, a natureza, os animais e “formas 
da natureza” (como ondas e estrelas). As core prediletas para este 
ambiente foram os tons azuis, laranja, rosa, amarelo, bem como a 
combinação entre essas cores7.
6 Bergan C, Bursztyn I, Santos MCO, tura LFR. Humanização: representações sociais 
do hospital pediátrico. Rev Gaúcha Enferm [Internet]. 2009 [citado 2013 jul. 10]; 30(4): 656-
61. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v30n4/a11v30n4.pdf.

7 Coad J, Coad N. Children and young people’s preference oh thematic desing and 
colour for their hospital enviorment. J Child Health Care [Internet]. 2008 [cited 2013 July 
10]; 12(1): 33-48. Available from: http://chc.sagepub.com/content/12/1/33.full.pdf.

Outro caso foi da pesquisa em dois hospitais, um no Reino 
Unido e outro nos Estados Unidos da América (EUA), abordando a 
utilização da arquitetura como fator para proporcionar a interação 
social e oferecer privacidade às crianças hospitalizadas e suas famí-
lias.

Os fatos observados foram que as alas pediátricas que ob-
tiveram projetos arquitetônicos abertos e de uso coletivo, como 
brinquedoteca, sala de estar e enfermarias conjuntas, aparentam 
incentivar e promover a interação social. Em contrapartida, os quar-
tos individuais proporcionam mais privacidade aos pacientes e seus 
acompanhantes em momentos necessários, criando desta forma, 
um ambiente equilibrado, ponderando momentos de convívio co-
letivo com os de maior privatividade8.

Um estudo realizado que também sugere a perspectiva da 
modificação dos espaços por meio dos pacientes (utilizando suas 
subjetividades e assim tornando o ambiente mais humanizado), 
foi o The stress-reducing effects of art in pediatric health care: art 
preferences of healthy children and hospitalized children (O efeito 
de redução de estresse da arte em tratamentos pediátricos: pre-
ferências artísticas de crianças saudáveis e crianças hospitalizadas. 
Tradução livre), que foi realizado novamente nos Estados Unidos 
da América (EUA) com crianças e jovens de 5 a 17 anos de idade, e 
constituiu na participação desses na escolha de obras de arte que 
compõem a unidade de pediatria.

Os resultados indicaram que a arte representativa da nature-
za é a preferida pela maioria das crianças. Um fato interessante en-
tretanto, foi a constatação de que não havia muita diferença entre a 
arte abstrata e a representativa da natureza no quesito da redução 
do estresse e de benefícios terapêuticos.

A pesquisa em questão aponta, portanto, que os métodos 
encontrados (ao auxiliarem a assistência à criança hospitalizada), 
evidencia que a ambiência acolhedora e harmônica contribui para 
aprimorar a questão da humanização na unidade pediátrica, de-
sempenhando um papel significativo na produção de saúde9.

A respeito desse tema, o Brasil formalizou tal preocupação 
por meio da Cartilha de Ambiência.
8 Rollins JA. The influence of hospitals’ desings and policies on social interaction 
and privacy as coping factors for children with cancer and their families. J Pediatr Onconl 
Nurs [Internet]. 2009 [cited 2013 July 10]; 26(6): 340-53. Available from: http://jpo.sagepub.
com/content/26/6/340.full.pdf.

9 Einsen SL, Ulrich RS, Shepley MM, Varni JW, Sherman S. The stress-reducing 
effects of art in pediatric health care: art preferences of healthy children and hospitalized 
children. J Child Health Care {Internet]. 2008 [cited 2013 July 10]; 12 (3): 173-90. Available 
from: http://chc.sagepub.com/content/12/3/173.full.pdf.
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Para que se entenda a atual condição da saúde no Brasil, se 
faz necessário entender o contexto do Estado Brasileiro a promul-
gação da Constituição de 1988. Antes e após Constituição de 1988, 
estava em curso uma reestruturação conceitual na organização ins-
titucional de saúde, surgindo após a Segunda Guerra Mundial, com 
a criação da ONU (Organização das Nações Unidas) e da OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde). A partir da constituição da OMS de 
7 de abril de 1948, definiu-se saúde como um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doen-
ça ou de enfermidade, de modo que passou a ser considerada um 
direito humano fundamental.

Diante desse cenário, a Constituição de 1988 seguiu essa 
mesma linha, qual seja, um sistema universal onde é dever do Esta-
do alcançar a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País, em conformidade com o que é sugerido pela OMS. O instru-
mento organizacional utilizado para gerir a assistência em saúde 
brasileira é o Sistema Único de Saúde (SUS).

É possível notar uma tendência na atual política de saúde 
que consiste em inverter o modelo baseado na doença-cura para 
um modelo baseado no sistema de saúde-prevenção, de modo que 
a promoção da saúde passa a ser o foco do cuidado. Com isso, há 
uma maior preocupação pela condição saudável, através da pre-
venção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças.

É neste contexto que a política de Humanização passa a 
mostrar sua relevância e pertinência, passando a ser considerado 
indispensável a adoção de espaços para a saúde diferenciados, que 
passam a ser pauta de discussões no Brasil a partir da promulgação 
da Constituição em 1988. Entretanto, somente na última década o 
diálogo ganhou relevância, sendo colocado em prática nos hospi-
tais em geral.

Em 2001, o Ministério da Saúde (MS) criou o Programa Na-
cional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), com 
vistas a valorizar todos os envolvidos no processo de produção 
da saúde. A partir desse programa, a discussão sobre o bem-estar 
do paciente e de toda a cadeia alcançou a esfera pública nacio-
nal, abrindo um diálogo ainda maior sobre o assunto e envolvendo 
também a iniciativa privada. 

Em 2003, o PNHAH mudou o nome para Política Nacional de 
Humanização (PNH), também chamado de HumanizaSUS (Política 
Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS), que se tor-
nou referência para toda a área de saúde. Desde então, o Ministério 
da Saúde vem implantando a Humanização como política pública 
do SUS.

Dentre os conceitos incorporados à Política Nacional de 
Humanização, um se relaciona particularmente com o desenvolvi-
mento da arquitetura hospitalar: a “ambiência”. Esse princípio con-
centra-se em definir o tratamento dado ao espaço físico entendido 
como espaço social, profissional e de relações interpessoais que 
deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana (bem 
como os conceitos fundamentados anteriormente). 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde, através da Cartilha de 
Ambiência, descreve três eixos para a construção de espaços consi-
derados no projeto, a serem sempre pensados em conjunto:

Um dos eixos norteadores da ambiência é a confortabilida-
de, que abrange elementos que atuam como modificadores do es-
paço, a exemplo da cor, do cheiro, som, temperatura e iluminação. 
Estes fatores combinados podem propiciar um ambiente acolhedor 
e facilitador do trabalho de saúde, bem como oferecer privacidade 
e individualidade aos sujeitos envolvidos.

O segundo eixo que pode ser nomeado, é a da produção de 
subjetividades, que envolve e encontro e envolvimento dos sujeitos 
(usuários, trabalhadores e gestores), que atuam no espaço propor-
cionando integração e inclusão de cada indivíduo. É a discussão e 
reflexão coletiva acerca dos processos de trabalhos realizados nos 
ambientes.

Uma terceira qualidade a ser mencionada é a da utilização 
do espaço como instrumento facilitador do processo de trabalho, 
fator que vai além da arquitetura em si e que busca um ambiente 
desejado pelos usuários e profissionais da área da saúde (em um 
aspecto geral, e não meramente físico). 

Para a composição dos eixos estruturadores, certos elemen-
tos do ambiente agem como influenciadores e conceituadores do 
espaço:

•    Morfologia: espaços são configurados através de volu-
mes, dimensões e formas. Essa estrutura modelada pode fundir a 
questão plástica e estética, proporcionando beleza, com a funcio-
nalidade e desempenho.

•    Iluminação: sendo natural ou artificial, se faz necessária 
para realizar as funções do cotidiano (além de constituir ambiências 
adequadas para cada uso e garantir salubridade do local).

•    Ventilação/controle de temperatura/umidade: se deter-
mina pela disposição das aberturas definidas por janelas, portas e 
vãos, do material que se constitui a edificação e dos aparelhos que 
podem produzir calor instalados no ambiente. As correntes de ar 
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criadas garantem o controle térmico e a salubridade do local.

•    Odor: existem fatores que não são perceptíveis visual-
mente mas que atuam expressivamente na configuração da ambi-
ência e no estado de bem-estar do indivíduo, sendo um deles os 
odores presentes.

•    Acústico: o som se coloca como outro importante fator na 
constituição de um ambiente, sendo desde o uso de música em es-
paços determinados (a exemplo de salas de espera e enfermarias), 
bem como o tratamento acústico de certos locais para garantir a 
privacidade e o controle de ruídos indesejáveis.

•    Sinestesia: percepção do espaço por meio do movimen-
tos (identificados através dos sentidos: visão, olfato, tato/sentido 
térmico, audição).

•    Arte: procede como meio de inter-relação e expressão 
das sensações humanas (integração do sujeito com o espaço).

•    Cores: estimulam nossos sentidos, e podem ser utiliza-
das como um recurso para a construção da ambiência. A escolha 
das cores é essencial para o equilíbrio dos elementos, ela afeta as 
atividades musculares e de percepção (mental e nervosa). A combi-
nação das cores afeta o psicológico, e mesmo que um pintura não 
possa derrotar uma doença, ela pode no entanto, diminuir a angús-
tia que elas geram nas pessoas10.

•  Em projetos hospitalares, inclusive no exercício projetual 
realizado em paralelo, a cor verde é amplamente utilizada, é o sím-
bolo da vida e da saúde em seu sentido mais amplo (possui relação 
com a humanidade e a tudo que cresce/floresce).

•    Áreas externas/contato com a natureza: jardins e espaços 
abertos podem se tornar locais de bem-estar e relaxamento. Esse 
ambiente se constitui em sua maioria como ponto de espera ou 
descanso do funcionários, bem como ambiente de permanência e 
“estar” de pacientes e seus acompanhantes.

•    Privacidade: se diz respeito ao amparo e proteção da inti-
midade do paciente, sua individualidade (entendimento da subjeti-
10 HELLER, Eva. A psicologia das cores : Como as cores afetam a emoção e a razão. 
1. ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2016. 311 p.

vidade de cada indivíduo). Pode muitas vezes ser garantida com uso 
de cortinas, divisórias e elementos móveis que permitam integração 
e privacidade concomitantemente.

Com efeito, também deve ser considerada a interação des-
tes usuários com os espaços projetados através de seus sentidos 
(influenciados por aspectos subjetivos), relativos às sensações que 
lhes são passadas pela ambiência.  A ambiência, portanto, é a causa 
para que as pessoas encarem o espaço através de suas próprias ex-
periências e das relações que estabelecem com os lugares, através 
de seus sentido.

A arquitetura é apresentada, dessa maneira, como um espa-
ço que, à medida que participa do desempenho das atividades em 
uma instituição de saúde, estabelece o caráter de lugar, criando ou 
reforçando uma interação entre os indivíduos e o ambiente cons-
truído. Ela funciona como mais um meio de intervenção no am-
biente e contexto assistencial de saúde, auxiliando no resgate da 
individualidade de seus usuários, já que muitas vezes o fator pesso-
al é negligenciado pelo ideal da neutralidade científica da moderni-
dade, que restringiu as complexidades dos problemas cotidianos a 
uma “suposta” totalidade.

Os projetos para ambientes de saúde devem dar especial 
atenção às particularidades inerentes ao setor. Logo, além do cam-
po proposto para humanização pelo contexto organizacional da 
saúde, há que se ressaltar a importância que assumem determina-
dos aspectos do espaço.

A experiência do sujeito em um ambiente hospitalar, pode 
ser transformadora (seja para melhor ou pior), sendo possível notar 
o impacto profundo do projeto arquitetônico sobre o processo de 
cura e tratamento do paciente, o que, no caso de ser uma experiên-
cia positiva, modifica e restabelece seu corpo e mente.

No decorrer dos anos, a questão de saúde e da doença foi 
encarada de diversas formas, pois também depende de valores e 
sentimentos individuais, de concepções científicas, religiosas e filo-
sóficas (da cultura, em um aspecto geral, que um sujeito se encon-
tra).

Atualmente, se retoma a discussão sobre a humanização 
hospitalar, e sobre como os fatores nela inseridos, como o conforto 
e bem-estar, podem favorecer e inclusive tornar agradável a quali-
dade de vida dos pacientes. Esse aspecto de possível modificação 
do espaço pelo sujeito é retomado no texto segundo a aferição:

 A conduta do sujeito em um determinado espaço se confi-
gura a partir de um desejo de intervenção buscando a apropriação 
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de uma linguagem estética, de uma estrutura de conforto ambiental 
e de um objetivo de funcionalidade. Com isso, a forma e a função 
fazem perfazem um binômio, visando a realização de um desejo 
particular (qual ele seja), a abertura de um canal de comunicação 
otimizador da relação interna do sujeito com seu meio ambiente. A 
sustentabilidade dessa relação é de suma importância para o reco-
nhecimento e a manutenção da função social do espaço.

 Se constata, portanto, que um espaço não consiste unica-
mente por uma delimitação estética e formal (o acolhimento do 
corpo humano), mas se apresenta igualmente como conformador 
dos desejos, pretensões e anseios humanos.

Em vista disso, temos a construção da individualidade e de 
toda a estrutura humana a partir de um ambiente apropriado, pas-
sível de despertar e impulsionar ações, sentimentos e perspectivas 
(essa somatória de eventos e informações atuam na construção psí-
quica, moldando um sujeito característico de uma cultura particu-
lar).

O espaço como construção simbólica, orienta o sujeito em 
seu processo de adaptação e apropriação deste meio. No caso em 
questão, o ato de se apropriar se refere às instituições hospitalares 
(de acordo com o comportamento do indivíduo), o diálogo estabe-
lecido entre o usuário e seu meio de ação.

 O espaço, é um território de múltiplas subjetividades, no 
qual o homem formula conteúdos conscientes e inconscientes con-
forme a forma e a função específicas de um universo ambiental. 
O cotidiano do processo de elaboração do espaço revela-se como 
uma constante troca entre o homem e o meio ambiente, produzin-
do um redimensionamento de variáveis culturais, sociais, psicológi-
cas, físicas e econômicas que permitirão entender o sentido desse 
espaço.

 Este espaço, portanto, reúne e organiza registros humanos. 
Da mesma forma que o ambiente modela o ser humano, este tam-
bém realiza intervenções e apropriações que marcam o território 
e produzem uma memória própria (uma história de vida do local), 
fazendo com que o corpo maior (o espaço) reaja e se demarque de 
acordo com os sujeitos em atividade.

Para Freud, o ato constante de se aludir, descrever e atribuir 
elementos referentes ao espaço na vida de um indivíduo (marcan-
do sua estrutura psíquica), desenvolve o “rastro de recordação”, ou 
seja, a partir da interface sujeito e espaço físico, ocorre o reconhe-
cimento do perfil identitário (aspecto subjetivo) apresentando as 
inúmeras qualificações e conexões deste espaço.

 Assim sendo, um lugar reflete uma imagem para o sujeito 

que nele se integra, decorrente da experiência que o usuário obteve 
nesse determinado espaço (o local associado a experiências huma-
nas, sentimentos e pensamentos que, por sua vez, o qualificam). 
Este ambiente abriga uma atmosfera única que contém as produ-
ções do passado, as vivências que estão sendo experienciadas no 
presente e as possibilidades e expectativas futuras.

 Para que o conjunto urbano possa funcionar, o território da 
cidade deve se formar de diversos componentes espaciais (deten-
tores de atribuições especializadas). O desempenho de cada um 
dos elementos individualmente e a integração entre eles constitui 
uma cidade dinamizadora de funções primordiais para a vida hu-
mana e para a sociedade.

 Nesse sentido, é possível afirmar que a instituição hospi-
talar é um dos elementos representativos da função especializada 
da área de saúde, seja pública ou privada, que disponibiliza uma 
resposta às demandas de manutenção, controle e terapias da saúde 
individual e/ou coletiva. O hospital consubstancia a possibilidade 
do sujeito de sofrer uma reformulação corporal e mental, influen-
ciando, deste modo, a organização e o desenvolvimento social de 
forma harmônica e participativa.

 A partir do momento em que o ser humano se encontra 
doente, ele é submetido a um processo que sai do domínio privado 
(a dor em si, localizada no antro particular do corpo e da mente) e 
se alarga até o domínio público (onde a questão patológica é co-
locada no âmbito coletivo do território, no caso, de um ambiente 
hospitalar).

 A dor, portanto, desloca-se para o universo público e o in-
terior do sujeito (seu corpo e sua mente) passa a sofrer incursões 
por parte da equipe do hospital (os profissionais de saúde), que por 
sua vez, transporta os pensamentos, sentimentos e ações do indiví-
duo para a ordem coletiva. Este encontro desenvolve a articulação 
de um espaço híbrido, no qual os planos público e privado atuam 
concomitantemente.

Dessa forma, o hospital se situa em um estado de transi-
ção entre planos e permanente transformação humana. O processo 
dessa trajetória faz com que o ambiente hospitalar se torne “um 
grande labirinto” (um percurso de diversos recortes e distanciamen-
tos), que pode gerar inúmeros sentimentos e emoções, indo da dor, 
sofrimento, angústias e dúvidas até a esperança e o desejo de viver.

 O acolhimento do sujeito no ambiente hospitalar se faz, por 
conseguinte, como um rito de passagem, e que gera para o usuário 
um sentimento de incerteza, medo e também de coragem. Por se 
tratar de um equipamento social especializado, o hospital possui 
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em sua estrutura um sentido de impessoalidade (pois considera-se 
que os usuários do espaço não podem criar e personalizar o meio 
que utilizam de forma objetiva e pragmática) sendo que sua forma 
já está estabelecida, não havendo em muitos casos oportunidade 
de redimensioná-la.

Entretanto, a questão da proximidade nesse meio é essencial 
(entre os sujeitos atuantes e o espaço, bem como das pessoas entre 
si), para que dessa forma o ambiente contribua para um estado de 
harmonia e cura do indivíduo. A escala dos espaços internos e dos 
objetos, ao invés de se ampliar, deve reduzir-se para atingir a pro-
porção humana e com isso, trazer o sentido de proximidade entre 
os elementos. Isto se faz imprescindível por conta da necessidade 
que um homem em crise possui de amenizar o vazio sentido (para 
atenuar a dor), assim surge a demanda por aproximação física, de 
preenchimento pelo afeto e de aceitação da situação tanto indivi-
dualmente como socialmente. 

Os atos e procedimentos mecanizados vão ocupando cada 
momento da vida do paciente, o espaço se torna impenetrável e 
concebe uma indústria de produção de saúde, tratamento e vida 
(ou de morte). Essa demarcação rígida impossibilita de se ver ou en-
contrar alguém (ou alguma coisa), os panos de vidro e a quantidade 
exacerbada de acessos impossibilita que se sinta a vida pulsando 
em seu interior.

 Este conceito de uma arquitetura hospitalar “blindada” sur-
giu por volta do século VXIII (a “máquina de cura”), em que o projeto 
visava não somente atender as necessidades funcionais e espaciais 
determinadas pela prática médica, mas também de se tornar um 
instrumento de cura e manutenção da saúde, por meio da criação 
de barreiras físicas, como as antecâmaras, os vestiários barreira e os 
corredores exclusivos, que impediam a disseminação de infecções 
hospitalares.

O qu11e ocorre é que nos dias atuais por conta das inovações 
tecnológicas, o aperfeiçoamento das práticas médicas, aliados ao 
progresso e desenvolvimento na assepsia de ambientes e em novos 
materiais, além da utilização de antibióticos acarretaram em uma 
necessidade cada vez menor do uso de barreiras físicas para conter 
as contaminações. Ainda que alguns estabelecimentos de saúde se 
conformem segundo as técnicas antigas, cada vez mais procura-se 
estabelecer um ambiente de qualidade ambiental, harmonioso e 
acolhedor, que abrigue as necessidades humanas.

11 TOLEDO, Luiz Carlos. Feitos para curar: Arquitetura hospitalar & processo
projetual no Brasil. Rio de Janeiro, 2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura)
Universidade Federal do Rio de Janeiro. CD-ROM.

Em vista disso, para que o local obtenha qualidade e que ele 
possa proporcionar situações mútuas de bem-estar, a arquitetura 
é introduzida no processo de produção da saúde instigando uma 
participação colaborativa entre usuários e o ambiente construído, 
sendo este lugar (do mesmo modo) produtor de subjetividades de 
cada indivíduo e palco para as ações humanas.

Assim sendo, este ambiente deve transmitir e inspirar con-
fiança ao paciente para que haja condições mais adequadas a sua 
recuperação e cura, bem como para os funcionários, proporcionan-
do uma situação mais confortável, que resulte em satisfação e pro-
dutividade por parte dos atuantes. A função desse meio (hospitalar) 
apresenta-se com o sentido de favorecer a cura, redimensionando 
a vida dos indivíduos.

A vivência do paciente no ambiente hospitalar altera e marca 
sua estrutura psíquica, pois a experiência com a dor provoca uma 
aproximação maior com um sentido de vida mais singelo, autêntico 
e humano. Dessa forma, o sujeito redimensiona toda sua conduta 
com o outro/próximo e consigo mesmo. Essas marcas decorrentes 
do processo demonstram as experiências que o paciente sofreu du-
rante seu percurso terapêutico e de cura.

 Refletir sobre este espaço sugere a compreensão das im-
pressões que foram causadas no corpo e na mente do homem. A 
constituição e forma de um projeto hospitalar deve considerar a 
responsabilidade pela influência que exerce sobre o sujeito (pelo 
rumo de uma vida que está em situação de risco), sendo que este 
recebe o estímulo permanente dessa forma espacial.

A patologia que um indivíduo desenvolve pode, portanto, 
estar atrelada a um espaço mal constituído, desconectado das ne-
cessidades e dos verdadeiros anseios do ser humano (um local des-
tituído de significado e harmonia) um ambiente, per si, enfermo.

 Compreende-se, dessa forma, que o projeto arquitetônico 
destinado à saúde possui como proposição a compreensão da re-
alidade humana e social, bem como o rico cenário de subjetivida-
des, que não se compreendem unicamente em um plano técnico/
funcional do pragmatismo, mas que procura as realizações do ima-
ginário humano passíveis de se concretizarem no mundo sensível. 
Portanto, a associação entre a humanização e a arquitetura instiga 
uma mudança na forma como percebemos o outro, assim como o 
ambiente que nos envolve, seja ele arquitetônico ou urbanístico.

Com isso, constata-se que é necessário uma renovação dos 
espaços hospitalares, e sua humanização (como prática de trans-
formação) surge como um recurso para o impasse. Entretanto, a 
definição do conceito de humanização e suas características apre-
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senta-se de difícil identificação.
O que ocorre, portanto, é a inexistência de um único concei-

to para humanização dos ambientes hospitalares (tanto na questão 
dialética quanto na sua materialização), sendo necessário múltiplos 
exemplos e execuções, assim como diferentes definições para a uti-
lização deste termo.

Em oposição ao aforismo “máquina de curar” nascida no fi-
nal do século XVIII, percebe-se ao final do século XX a necessidade 
de torná-la humana. Para tanto, os arquitetos estabelecem diversas 
analogias em seu campo de trabalho com o fim de vislumbrar o que 
viria a ser “humanização”.

As mais usuais e recorrentes podem ser agrupadas nas se-
guintes metáforas:

A.   O hotel (recorrente na arquitetura hospitalar ameri-
cana contemporânea);

B.   A relação com a natureza e a integração com obras 
de artes

C.   O lar e possibilidade da intimidade
D.   A figura do espaço urbano e do convívio social (ge-

ralmente associada às experimentações da arquitetura hospi-
talar francesa contemporânea)

Primeiramente, para elucidar a correlação com o hotel como 
possível solução da humanização de um ambiente hospitalar, apre-
sentam-se os arquitetos Jarbas Karman (que acredita que o pacien-
te deve ser considerado como um cliente e a internação deve se 
assemelhar a uma estadia em um hotel), e Lauro Miquelin (dentro 
da mesma linha, considera que os hospitais devem dispor de ade-
quados recursos físicos que melhorem a qualidade de vida dos pa-
cientes internados, elevado o projeto a um nível de excelência).

Em segundo ponto, a relação entre natureza, a arquitetura 
e as obras de arte, são evocadas como alternativa de humanização 
hospitalar, conforme o exposto pelo arquiteto João Filgueiras Lima, 
Lelé. Estes elementos já estão presentes na arquitetura moderna 
brasileira (e seguem até a contemporaneidade), e segundo o arqui-
teto mencionado, mesmo que os projeto hospitalares sejam dita-
dos por inúmeras normas e definições, desempenhando sua fun-
cionalidade (como seus fluxos e distribuição espacial) com primazia, 
a beleza não deve ser rejeitada, a forma não precisa ser imutável e 
inflexível por condições técnicas. Como dito por ele: 

“Ninguém se cura somente da dor física, tem de curar 

a dor espiritual também. Acho que os centros de saúde que 
temos feito provam ser possível existir um hospital mais hu-
mano, sem abrir mão da funcionalidade. Passamos a pensar a 
funcionalidade como uma palavra mais abrangente: é funcio-
nal criar ambientes em que o paciente esteja à vontade, que 
possibilitem sua cura psíquica. Porque a beleza pode não ali-
mentar a barriga, mas alimenta o espírito”.12 

Portanto, o arquiteto busca o encontro da humanização atra-
vés da beleza, que por sua vez, manifesta-se por meio da inserção 
de espaços coletivos no programa, nos quais jardins e obras de arte 
se configuram como meio de qualificar o edifício com a capacidade 
de colaborar para o processo de cura. Com essa integração, o uso 
de iluminação e ventilação naturais tanto proporcionam ambientes 
mais humanos, como auxiliam no combate às infecções hospitala-
res.

A exemplo dos projeto realizados pelo arquiteto em questão, 
muitos receberam o trabalho colaborativo do artista plástico Athos 
Bulcão, que aproximava os elementos artísticos (como painéis colo-
ridos, muros de argamassa armada, murais, pinturas e entre outros) 
do trabalho arquitetônico. À vista disso, busca-se promover am-
bientes mais alegres e que despertem o interesse e curiosidade dos 
pacientes, sendo ao mesmo tempo funcionais e belos.

A terceira colocação se refere a ideia do lar e da intimidade 
como mote no discurso de humanização da arquitetura hospitalar. 
Conforme o arquiteto Jorge Ricardo Santos de Lima Costa, o hospi-
tal se encontra como o símbolo da possibilidade de reestruturação 
corporal e mental, devendo ser, dessa forma, formulado a partir do 
ponto de vista de seus usuários.

No ambiente familiar, o sujeito se encontra em um local 
com dimensões reduzidas, adequadas a sua escala (que exprime 
as sensação de aconchego, acolhimento e bem-estar), por sua vez, 
os hospitais possuem grandes proporções, com longos corredores 
que transformam o espaço em um local distante, estranho e impes-
soal, impedindo sua apropriação.

“A forma dos espaços internos sugere a dimensão do 
infinito, as circulações são extremamente extensas [...]. Parece 
que as referências físicas e de cura estão demasiadamente dis-
tantes do sujeito, visto que em um estado de enfermidade o 
indivíduo se torna fragilizado. A questão da proximidade nesse 

12 LIMA, João Filgueiras. O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João 
Filgueiras Lima). Depoimento a Cynara Menezes. Rio de Janeiro, Record, 2004, p. 50.
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espaço é fundamental para pensarmos em um ambiente que 
se proponha a harmonizar e curar o indivíduo. A escala dos 
objetos e espaços internos parece que se amplia, em vez de re-
duzir-se e atingir um estado de bem-estar humano. O sentido 
de proximidade entre os objetos, sujeitos e espaços é neces-
sário para a amenização do vazio do homem em crise. Urge a 
necessidade de uma aproximação física, de um preenchimento 
pelo afeto, com a respectiva atenuação da dor e a conquista da 
aceitação individual e social” 13

Logo, a humanização do espaço hospitalar, para Costa, pas-
sa por reduzir a distância entre o hospital e o paciente. Tal aproxi-
mação, que se baseia na metáfora do lar, não se resume, no entan-
to à redução da escala de seus compartimentos. A impessoalidade 
desses equipamentos deve-se também ao fato de não permitirem 
personalização dos espaços por seus usuários, tal qual estes fazem 
em suas casas. Sem possibilidade de se apropriar e se identificar 
com espaço em que estão hospedados, a angústia dos pacientes se 
amplia. O sentimento de estarem em um local estranho prejudica o 
processo da cura, tanto física quanto emocional.

O quarto princípio se baseia na experimentação do conceito 
de humanização através da inserção do espaço hospitalar dentro 
do espaço urbano, bem como a ocupação da cidade no imacula-
do ambiente destinado à saúde. A questão da exclusão social teve 
forte influência sobre arquitetos franceses e italianos. Segundo a 
arquiteta francesa Catherine Fermand:

“Durante os últimos vinte anos, os estabelecimentos 
hospitalares adquiriram, lentamente, uma nova imagem. Cer-
tamente, a evolução das técnicas e práticas medicinais tiveram 
grande importância nas metamorfoses das ‘máquinas de curar’ 
dos anos sessenta. Entretanto, se os edifícios ‘base-torre’ antes 
edificados nas franjas das cidades – símbolos de ruptura do 
espaço urbano, como do tempo da vida cotidiana – dão lugar, 
progressivamente, a edificações melhores integradas em seu 
entorno, é também graças a uma evolução mais generalizada 
das mentalidades e às reformas que lhe acompanharam. [...] O 
hospital hoje deve ser aberto para a cidade e romper com esta 
imagem de fortaleza implantada no coração ou nas franjas de 
nossas cidades, que durante séculos simbolizou a exclusão, a 
doença e a morte” 14 

13 COSTA, José Ricardo Santos de Lima. Op. cit., 2001
14 FERMAND, C. Lês hôpitaux et les cliniques. Paris, Édition déléguée, 1999, p. 79-80, 
passim.

Esta busca da conexão com o espaço urbano não é, de fato, 
muito presente nos discursos brasileiros sobre a humanização do 
espaço hospitalar. Contudo, essa analogia aparece de forma mais 
frequente em alguns projetos relevantes dentro do contexto na-
cional, como é o caso da ampliação do Hospital Albert Einstein, em 
São Paulo. O projeto de ampliação desenvolvido pelos arquitetos 
Jarbas Karmam, Domingos Fiorentini e Jorge Wilheim reconfigurou 
o acesso e o espaço de recepção ao público através de uma galeria 
com grande pé-direito no térreo (localizada no espaço de transição 
entre o segundo e o terceiro bloco). A intenção foi trocar os espa-
ços frios e estressantes presentes nos hospitais tradicionais por um 
espaço mais humanizado, representado no caso por uma galeria 
semi pública.

Este conceito da conjugação cidade e ambiente hospitalar, 
foi primeiramente experimentado pela arquiteto francês Pierre Ri-
boulet, no Hospital Pediátrico Robert-Debré, em Paris. O edifício se 
abre para o espaço urbano por meio de uma galeria pública que 
cruza o hospital e conecta uma série de terraços-jardins, buscando 
a integração dos usuários com a sociedade (o paciente não é, por-
tanto, separado do convívio social ao longo da sua permanência no 
hospital).
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ESTUDOS DE CASO

Como dito anteriormente, existem diversas analogias a fim 
de elucidar os impactos da humanização em ambientes hospitala-
res. Estes elementos se unem para a concretização de um proje-
to material, e que serão analisados nos seguintes estudos de caso 
a seguir: o Centro Infantil Boldrini, projetado por Lurdez Helena; 
o Hospital de Fortaleza Sarah Kubitschek, obra do arquiteto João 
Filgueiras Lima; o Hospital Pediátrico Robert-Debré, do arquiteto 
Pierre Riboulet.

Centro Infantil Boldrini

O Centro Infantil Boldrini possui importante reconhecimento 
não somente no território nacional, mas também em toda América 
Latina. Ele trata especialmente crianças com câncer e atuam na área 
de hematologia pediátrica.

O projeto foi realizado pela arquiteta Lurdez Helena (Zele-
na), e corresponde a aproximadamente 11 mil m², erguidos a par-
tir de uma doação inicial de 1.500 m2 de construção do Instituto 
Robert Bosch do Brasil, em 1986 (os recursos para a ampliação da 
obra, totalizando 35 mil m², provêm exclusivamente de doações de 
empresas e da sociedade de Campinas e região).

Situado em Campinas Barão Geraldo (no bairro Cidade Uni-
versitária), o Centro Infantil Boldrini foi criado pelo Clube da Lady 
de Campinas com a participação de profissionais da Faculdade de 
Medicina, e implantou-se em um amplo terreno próximo ao parque 
ecológico, proporcionando uma agradável vista para o ambiente 
circundante.

Este contato com a natureza, se potencializa através da ex-
tensão do terreno onde o hospital se encontra. Estas amplas áreas 
verdes abrigam espaços de lazer com mobiliários urbano diversifi-
cado e brinquedos infantis. Neste quesito, pode-se observar a rela-
ção com o ponto defendido por Lelé, sobre a humanização através 
da incorporação de áreas verdes destinadas ao descanso e recrea-
ção dos pacientes com os setores de atendimento médico.

Ao mesmo tempo, percebe-se a concretização da huma-
nização por meio da analogia com o lar e com as subjetividades 
proposta por Costa na ala de internação. Isto se deve desde o fato 
de se evocar a escala humana na realização do projeto, bem como 
permitir que pais e familiares possam acompanhar o tratamento 
com as crianças. Dessa forma, o paciente se sente protegido e re-
duz o distanciamento que ele possa sentir de sua casa familiar (um 
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local aconchegante) para um local estranho e desconhecido, que é 
o hospital.

O fato de se ter uma proporção reduzida em relação ao lei-
tos por pavimentos/alas, permite transmitir a ideia e sensação de lar 
e acolhimento. Esse elemento também se corrobora com o fato de 
que, ao lado de cada quarto de um paciente, existe um quarto para 
os pais dessa criança, permitindo o contato direto entre a família 
durante todo o tratamento. A ressalva ocorre, entretanto, pelo fato 
de a criança com câncer possuir uma baixa imunidade e resistência, 
que faz com que os quartos sejam separados por paredes de vidro, 
que isolam os ambientes (os pais devem passar por um processo 
de higiene e assepsia antes de entrarem nos quartos). Esse tipo de 
acomodação e distribuição de espaços tende a diminuir o estra-
nhamento das crianças em um local o qual não estão acostumadas, 
permitindo a associação desse local com algo mais familiar, como a 
hospedagem em um hotel (ou mesmo seu próprio lar).

Uma outra proposição interessante de ser apontada, é o de 
humanizar segundo a materialização do lar através da possibilidade 
de interferência no meio que se ocupa, ou seja, a capacidade de 
personalizar o ambiente (acolher a subjetividade de cada indivíduo). 
Dessa forma, o paciente se aproxima mais do espaço, o reconhece e 
o atribui significados. Percebe-se esse fato no hospital em questão 
através do projeto “Pintando as Paredes do Mundo”, supervisiona-
do pela artista plástica Vera Ferro, no qual as crianças conjuntamen-
te com a artista pintam as paredes do hospital, deixando nestas os 
traços e vestígio de sua própria identidade (apropriação do espaço). 

Para deixar constatado, o projeto elaborado em paralelo, o 
Centro de Saúde da Santa Cecília também foi pensado para estimu-
lar os pacientes por meio da artes, sendo que existe um espaço de 
exposição dos projetos dos próprios pacientes dentro do edifício, 
no pavimento de integração cultural (utilizando a mesma técnica 
que a psiquiatra Nise da Silveira instalou no hospital psiquiátrica 
Engenho de Dentro que resultou no Museu de Imagens do Incons-
ciente, fundado em 1952 pela Doutora, ambos situados no Rio de 
Janeiro).

Com essas medidas, toda a área da saúde se torna mais aces-
sível, e consegue se assemelhar (nem que minimamente) aos lares 
dos pacientes. Suas escalas reduzidas em ambientes específicos, a 
permanência da família durante o tratamento e o reconhecimento 
dos sujeitos perante o espaço antes desconhecido (através de seus 
rastros de subjetividades marcadas no meio sensível) reduzem a 
questão da impessoalidade do espaço hospitalar e potencializa a 
capacidade de identificação do sujeito com este espaço, bem como 
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sua aproximação a ambientes familiares, acolhedores e humanos.
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Hospital de Fortaleza Sarah Kubitschek

O Projeto do hospital de Fortaleza foi projetado pelo arqui-
teto João Filgueiras Lima (Lelé), construído em 2001 em um terreno 
relativamente próximo ao aeroporto e cerca de 12 quilômetros do 
encontro com o mar, ele está localizado em uma área de expansão 
da cidade e adjunto a uma zoneamento de preservação ambiental 
do vale do Rio Cocó.

Uma grande porção do terreno estava ocupado por um bos-
que de árvores frutíferas, e houve a decisão de mantê-lo para as 
atividades dos pacientes e terapias ao ar livre, o que implicou na 
redução da área disponível para a implantação das construções 
(impossibilitando a adoção do partido unicamente horizontal, fre-
quente na rede de hospitais Sarah). Dessa forma, foi necessário ver-
ticalizar uma ala (da internação) em um bloco de sete pavimentos, 
situada entre os setores de serviços gerais e os setores técnicos, 
sendo que as torres de circulação vertical foram dispostas nas ex-
tremidades do bloco.

Mesmo como uma parcela de todo o conjunto construído 
ser mais verticalizada, a predominância de formas permanece ho-
rizontal e completamente envolta por jardins, o que aproxima o 
usuário do contato com o exterior. O arquiteto Lelé se utiliza da 
comunicação e proximidade com a natura e a arte para materializar 
a ideia de humanização em seus espaços projetados.

Neste caso, os elementos horizontais se aproximam também 
da noção de humanização defendida por Costa, sendo que através 
das dimensões reduzidas em ambientes propícios (o retorno à esca-
la humana), o usuários se torna capaz de reconhecer com maior fa-
cilidade o ambiente, e suas delimitações perante o espaço exterior.

A parte da relação que os edifícios possuem com os ambien-
tes externos, Lelé integra a arquitetura com painéis e empenas fei-
tas pelo artista plástico Athos Bulcão, onde através do estímulo e do 
contato com as obras de arte e diferentes cores, busca-se sensibili-
zar o paciente e contribuir, desta maneira, para o processo de cura. 
No caso em questão, certos ambientes internos (como o Centro de 
Apoio à Paralisia Cerebral) foram integrados ao bosque destinado 
ao lazer, ao mesmo tempo que estão protegidos do devassamento 
exterior por muros de 1,80 de altura, executados com componentes 
de argamassa armada pintada, projetados por Bulcão.

A utilização de luz e ventilação natural é prioridade em todos 
os ambientes projetados por Lelé, garante a integração do paciente 
com a natureza e proporciona um bem-estar aos usuários, além de 
ser questão crucial na salubridade de um ambiente hospitalar. En-
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tretanto, para evitar a incidência direta do sol e, consequentemente, 
um ganho excessivo de calor nos ambientes internos, existem aber-
turas (sheds) que são protegidas por venezianas. 

Com o mesmo intuito, o projeto executado em paralelo (o 
Centro de Saúde da Santa Cecília), apresenta em seu térreo uma 
extensa galeria que se articula com uma praça interna no nível tér-
reo, além de terraços-jardins nos pavimentos superiores, que tra-
zem este contato de áreas abertas e espaços com vegetação para 
os pacientes e funcionários. E, assim como o arquiteto Lelé, houve 
a busca para promover iluminação natural em todos os ambientes 
internos, trazendo conforto e higienização dos ambientes. E bem 
como a obra analisada no estudo de caso, ambos os projetos pro-
curam a humanização pelo contato com a natureza, com o belo e 
com a arte.
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Hospital Pediátrico Robert Debré

O Hospital Pediátrico Robert-Debré situa-se na região Norte 
de Paris foi projetado pelo arquiteto Pierre Riboulet. Inaugurado 
em 1988, o edifício possui forte presença em seu entorno, por sua 
forma irregular e grandes dimensões.

Este foi o primeiro projeto na França que buscou criar uma 
relação entre o espaço público e o privado (objeto hospitalar). O 
equipamento vincula-se ao tecido urbano por meio de uma gale-
ria pública que atravessa transversalmente o hospital e distribui os 
acessos ao inúmeros serviços prestados do edifício. Ele cria essa 
ruptura com o hospital tradicional com uma passagem que cria um 
espaço de convivência e relação com a sociedade (onde se encon-
tram usos que não estão diretamente conectados ao hospital, como 
lanchonetes e lojas), e permite sua ocupação como espaço semi-
-público.

É interessante ressaltar que no exercício projetual realizado 
em paralelo (o Centro de Saúde da Santa Cecília) essa mesma cone-
xão longitudinal se mostra presente. Ela conecta lados opostos da 
quadra por meio de percursos internos no pavimento térreo, e ven-
ce o desnível do terreno com inclinações suaves (até por se tratar de 
uma instituição de saúde, e muitas pessoas com dificuldades mo-
toras irão percorrer este trajeto). Através desse caminho (fazendo a 
relação com o hall citada no exemplo acima), existem espaços de 
permanência e uma galeria com serviços e comércio para o público, 
como uma cafeteria/lanchonete, uma loja de artigos médico e uma 
livraria, criando o mesmo vínculo com o meio urbano através do 
uso destes espaços semi-públicos. Busca-se, dessa maneira, huma-
nizar o ambiente através da eliminação de fronteiras entre o público 
e o privado, possibilitando através desta, uma nova conceituação 
de urbanidade e sua relação com o ambiente hospitalar.   

Retornando ao hospital pediátrico, também pode-se citar 
a analogia da busca pela humanização através do contato com a 
natureza e a arte. Da mesmo forma que o arquiteto brasileiro Lelé, 
Riboulet visa promover iluminação natural nos ambientes hospi-
talares, e vincula a grande galeria a terraços-jardins exteriores que 
ampliam seus limites, além de servir como local para exposição de 
arte e eventos.



74 75

Considerações

O emprego dos espaços arquitetônico-urbanísticos como 
metáforas se faz presente em todos os discursos analisados e tem 
como finalidade o direcionamento das práticas projetuais ensejadas 
a partir destes. Nesse sentido, a analogia com o hotel deveria levar 
uma ênfase maior na análise das alas de internação; a natureza e a 
arte levaram à articulação do projeto a jardins e à integração deste 
com obras de arte; o uso da metáfora do lar permitiria a redução 
da escala dos ambientes hospitalares e a busca da possibilidade 
de personalização destes espaços; e, por fim, a referência à cida-
de direcionaria o projeto a uma melhora na integração do espaço 
privado ao público, inserindo o hospital dentro do tecido urbano 
adjacente.
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AS ALTERNATIVAS E 
POSSIBILIDADES FUTURAS
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Atualmente, a tecnologia oferece inúmeras possibilidades 
para sua aplicabilidade na medicina, que vão desde acompanha-
mento médico em tempo integral, diagnósticos mais precoces, uso 
de Big Data para controles epidemiológicos e fabricação de me-
dicamentos, a tratamentos personalizados além de uma variedade 
impressionante de outros benefícios e procedimentos para pacien-
tes e profissionais de saúde. Não obstante, irrompem-se questões e 
discussões quanto as implicações éticas, morais e subjetivas desse 
vasto contingente de inovações e técnicas em relação aos indivídu-
os que deles se utilizam e toda uma população.

Um artigo publicada no periódico Scientific American Brasil, 
havia mencionado as 10 principais tecnologias emergentes para o 
ano (2017), e dentre estes, cinco eram no campo da medicina: inte-
ligência artificial que vê como um ser humano, capaz de interpretar 
imagens para diagnósticos médicos com maior precisão; o mape-
amento de cada célula humana para o entendimento do funciona-
mento de todos os tipos celulares, desde genes, proteínas e outras 
moléculas ativas; biópsias líquidas realizadas no próprio teste de 
sangue, ultrassensível que irá aprimorar o diagnóstico e tratamento 
para o câncer e outras patologias; vacinas genômicas compostas 
de DNA ou RNA que podem permitir o rápido desenvolvimento 
de prevenção de doenças infecciosas; a computação quântica que, 
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utilizando novos algoritmos e técnicas, abrem as portas para apli-
cações inovadoras. 

 Estas entre tantas outras fontes de notícias que irrompem 
em dezenas de informações diárias sobre novas técnicas, procedi-
mentos e tecnologias que estão sendo desenvolvidas ao redor do 
mundo, nos leva a um questionamento sobre como o ser humano 
irá conduzir seu próprio futuro, onde a ciência, a inovação e a tec-
nologia irão encontrar a ética e os princípios morais a cada nova 
descoberta da humanidade.

4.1. Conclusão

As pesquisas científicas sempre estão avançando na área 
da saúde, buscando cura para doenças, soluções melhores e mais 
efetivas. Da mesma maneira, os ramos da engenharia e arquitetura 
estão diretamente ligados ao tratamento de doenças e têm se mos-
trado cada vez mais essenciais nesse processo. 

 Na atualidade, o dever e atribuição do arquiteto quanto a 
produção de um projeto hospitalar se tornou mais do que dese-
nhar e planejar um hospital seguindo as normas e regras básicas de 
projetos hospitalares, ele deve oferecer propostas que diminuam o 
incômodo gerado por ambientes frios e impessoais (bem como o 
sofrimento causado pela doença). 

O profissional deve, portanto, projetar espaços acolhedores, 
ambientes de repouso que transmitam tranquilidade, ao mesmo 
tempo que ofereçam segurança e esperança para os pacientes (as-
sim como a capacidade de crescimento e modernização do hospi-
tal). Este ambiente também se torna um local mais agradável para 
os funcionários, que poderão oferecer um serviço com mais quali-
dade, com melhor rendimento, aproveitamento e satisfação.

O hospital se torna acessível e conectado ao meio urbano e 
transgride a estrutura de “fortaleza e reduto”. O complexo de saúde 
é, per si, composto por inúmeros territórios (territorialidades que 
se conjugam, articuladas em um mesmo espaço geográfico), que 
atuam em uma rede complexa de materialização de incontáveis 
ambientes. Será questão de tempo para que o sistema funcione in-
dependente do local físico e se permute em diversos cenários pos-
síveis. 

A ciência identificou que as doenças infecciosas têm uma 
causa, um agente, e compreendeu o modo de tratar ou evitar a 
maioria das doenças causadas por este agente infeccioso. Por fim, 
aprendeu que essa terapêutica, essa prevenção, não precisa do hos-
pital físico como meio de trabalho exclusivo, e poderá se desdobrar 

em programas fora da estrutura convencional (como em sistemas 
de Big Data atrelados a módulos itinerantes de acesso à saúde), 
atingindo grandes contingentes de pessoas nas mais distintas regi-
ões, criando um sistema universal e humano de saúde.
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5.1 Área de intervenção- Macro Levantamentos
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88 89Implantação - Planta de situação

5.2 Proposta de projeto 

A proposta do projeto busca agregar uma série de ativida-
des e equipamentos na área da saúde em uma região em que im-
portantes hospitais da cidade de São Paulo estão inseridos. Contará 
com uma unidade de pronto atendimento, clínicas de diversas es-
pecialidades, centros de tratamento e reabilitação, além de espaços 
públicos para convivência, instrução e educação da população, usos 
múltiplos abertos a estudo e campanhas, locais de descompressão 
e atividades diversas na área da saúde.
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LEGENDA:

1. ENTRADA ESTACIONAMENTO
2. POSTO DE INFORMAÇÕES
3. HALL DE ENTRADA
4. CENTRAL DE ACESSO _ RECEPÇÃO
5. SALA DE ESPERA
6. SECRETARIA
7. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
8. ALMOXARIFADO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS
9. COPA
10. SANITÁRIO FEMININO FUNCIONÁRIOS
11. SANITÁRIO MASCULINO FUNCIONÁRIOS
12. SANITÁRIO MASCULINO
13. SANITÁRIO FEMININO
14. DML (DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA) E DEPÓSITO DE MATERIAIS
15. LOJA DE MATERIAIS MÉDICOS
16. LIVRARIA
17. CAFETERIA _ LANCHONETE
18. ESTACIONAMENTO AMBUL NCIA
19. RECEPÇÃO UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)
20. SALA DE ESPERA
21. SANITÁRIO  MASCULINO UBS
22. SANITÁRIO FEMININO UBS
23. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
24. ESCOVÁRIO
25. FARMÁCIA
26. CONSULTÓRIO (CLÍNICO GERAL)
27. SALA DE VACINA
28. SALA DE NEBULIZAÇÃO
29. COLETA DE MATERIAIS
30. SALA DE PROCEDIMENTO
31. CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO
32. ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
33. AGENTES DE SAÚDE (SALA PARA REUNIÕES)
34. SANITÁRIO_VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO
35. SANITÁRIO_VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO
36. COPA E ESPAÇO DE DESCANSO / EQUIPE DA SAÚDE
37. ALMOXARIFADO
38. LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO
39. ESTERILIZAÇÃO
40. UTILIDADES (APOIO ESTERILIZAÇÃO)
41. DML
42. EQUIPAMENTOS
43. DEPÓSITO DE LIXO

Pavimento Térreo

5.3 Desenhos técnicos e imagens
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5. FOYER
6. CAFETERIA E SALÃO
7. EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS E PESQUISAS
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1º Tipologia de pavimento
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4. DEPARTAMENTO DE CONTROLE 
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7. SANITÁRIO FEMININO

2ª Tipologia de pavimento
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LEGENDA SUBSOLO:

1. ESTACIONAMENTO
2. SANITÁRIO _ VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO 
3. SANITÁRIO _ VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO
4. DEPÓSITO
5. RESERVATÓRIO DE ÁGUA SECUNDÁRIO
6. RESERVATÓRIO ÁGUA DE REÚSO (ÁGUA PLUVIAL)
7. GERADOR

LEGENDA 8ª TIPOLOGIA:

1. RECEPÇÃO
2. RESTAURANTE _ REFEITÓRIO
3. COZINHA
4. DESPENSA
5. SANITÁRIO MASCULINO 
6. SANITÁRIO FEMININO

LEGENDA COBERTURA:

1. CASA DE MÁQUINAS
2. RESERVATÓRIO DE ÁGUA
3. VRV (volume de refrigerante variável) _ COMPRESSOR
4. LAJE IMPERMEABILIZADA ( i = 2% )

A.P. (ÁGUA PLUVIAL)

LEGENDA 3º AO 7º PAVIMENTO:

1. PAVIMENTO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS
2. RECEPÇÃO DO PAVIMENTO
3. ESPAÇOS DE DESCOMPRESSÃO
4. DEPARTAMENTO DE CONTROLE 
 (LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE  DOCUMENTOS E ADMINISTRAÇÃO)
5. DML E DEPÓSITO
6. SANITÁRIO MASCULINO 
7. SANITÁRIO FEMININO

3ª Tipologia de pavimento 4ª Tipologia de pavimento

5ª Tipologia de pavimento 6ª Tipologia de pavimento
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113
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os elementos da humanização do ambiente hospitalar con-
sistem em buscar fornecer aos usuários condições para realizarem 
atividades rotineiras e poderem se expressar como indivíduos, que 
eles possam atribuir significados aos ambientes e se identificarem 
com eles. A apropriação, neste caso, encontra-se além da proposi-
ção de ambientes confortáveis e agradáveis estruturalmente, mas 
que possibilitem a criação de vínculos e relações afetivas entre os 
usuários, além da apropriação simbólica do ambiente, de modo que 
os indivíduos possam se adequar a este lugar e desenvolver sua 
identidade. 

“É preciso não se contentar com a superfície!”

Nise da Silveira
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