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“Pode parecer um estranho

princípio, enunciar como

primeiro requisito para um

hospital, que ele não deve fazer

mal ao doente.”

Florence Nightingale
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INTRO_

DUÇÃO
10 11

Sabe-se que a medicina atual busca novas formas de

atendimento aos doentes e se preocupa cada vez mais em oferecer a

eles um tratamento mais humanizado. No entanto, os ambientes

disponibilizados ao paciente infanto-juvenil, principalmente em

hospitais públicos, são pouco convidativos.

Considerar o longo período de internação que crianças e

adolescentes passam no hospital durante o tratamento de diversas

doenças é o que impulsiona a transformação do ambiente, tornando-o

um espaço acolhedor, lúdico e agradável para o paciente, cuidadores e

profissionais da saúde.

A partir disso, busca-se entender, como a política pública

de saúde – intitulada de Política Nacional de Humanização (PNH) – é

capaz, juntamente com a arquitetura, de tornar a internação de crianças

um período o menos doloroso possível, oferecendo atividades

integrativas em um ambiente que estimule o contato com a natureza e as

conexões humanas.

Diante dessa problemática, o objeto de estudo deste

Trabalho Final de Graduação é o anteprojeto arquitetônico de um

Hospital e Pronto Socorro Infantil, de caráter público no bairro da

Freguesia do Ó.



DESENVOLVIMENTO

HISTÓRICO
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A palavra hospital tem sua origem no latim medieval. O termo

latino HOSPES significava “hospedeiro” ou “hospede”, e dele foi criada a

palavra HOSPITALE, e a princípio era referente ao local onde os hospedes eram

recebidos, e só após algum tempo ganhou o significado de local onde recebe os doentes.

Durante muito tempo os hospitais foram entidades filantrópicas as quais

concediam auxílio aos pobres e peregrinos mas que não tinham por finalidade tratar e

curar. A relação entre a prática médica e a religião pode ser analisada muito antes do

cristianismo. Encontra-se esta interação no paganismo, politeísmo e budismo. Essas

orientavam e determinavam que enfermarias ou organizações de assistência aos

enfermos fossem construídas adjacentes à edifícios sagrados e de habitações e

comunidades religiosas, o que acontece com mais intensidade no cristianismo,

sobretudo durante a Idade Média. Os hospitais se confundiam com os santuários que se

erigiam, e o corpo, este feito à imagem e semelhança de Deus, não poderia ser aberto. Só

a alma precisava de tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1944).

Ainda na antiguidade, Roma se destaca ao empregar alguns

equipamentos destinados a cura e manutenção da saúde, são eles: Thermas,

Valetudinárias (as quais tratavam os soldados feridos em combate e os escravos), e por

fim, os Xenodochium (Fig. 1). Esses são tidos como os primeiros estabelecimentos feitos

para o cidadão comum, unindo abrigo com a recuperação física (CARVALHO, A. 2014).

<< figura 1: planta do
xenodochium bizantino

Um marco na história dos hospitais foi a construção do Hôtel-Dieu (Fig.

2), pelo arcebispo Landri, em Lyon em 542 na França. O hospital era gigantesco e tinha

cerca de 1.100 leitos individuais e 600 coletivos. Era considerado uma verdadeira

“máquina de contaminação”. Em 1772, o hospital é atingido por um grande incêndio e

passa então por reformas. Essas alterações no hospital Hôtel-Dieu geram inúmeras

discussões e estudos acerca das formas hospitalares.
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“A consciência de que o hospital pode e deve ser um

instrumento destinado a curar aparece claramente em torno

de 1780 e é assinalada por uma nova prática: a visita e a

observação sistemática e comparada dos hospitais”.

(FOUCAULT, 1979, p.99)

figura 2: o hôtel-dieu
de paris

<<

Pela primeira vez, notaram a alta taxa de mortalidade, os procedimentos

médicos e de enfermagem em relação com as características espaciais dos edifícios

(BENCHIMOL, 1990, p.190 apud TOLEDO, 2006, p.17). Neste momento foram estabelecidas

diretrizes que nortearam por mais de um século os hospitais e a arquitetura passa a ser

considerada fundamental para a elaboração de um ambiente adequado para a cura

(LIMA, 2010).

“(...) o hospital é um meio de intervenção sobre o doente. A

arquitetura do hospital deve ser fator e instrumento de cura. O

hospital-exclusão, onde se rejeitam os doentes para a morte,

não deve mais existir. A arquitetura hospitalar é um

instrumento de cura de mesmo estatuto que um regime

alimentar, uma sangria ou um gesto médico. O espaço

hospitalar é medicalizado em sua função e em seus efeitos –

Esta é a primeira característica da transformação do hospital

do final do século XVIII (...)”. (FOUCAULT, 1979, p.63)

Nesta época foi desenvolvido o conceito, segundo FOUCAULT (1979), do

chamado hospital terapêutico, nova proposta hospitalar cujas diretrizes assumem a

missão de cura nesse ambiente, propondo sua medicalização. Fica claro a intenção e

preocupação com a humanização do edifício hospitalar, sendo agora o edifício parte

integrante da cura.
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“(...) a partir deste momento o hospital foi programado como

um instrumento terapêutico, de intervenção sobre a doença e o

doente, suscetível de produzir cura. Surge, portanto, um novo

olhar sobre o hospital, este passa a ser entendido como uma

máquina de curar que, se produz efeitos “patológicos” deve ser

“corrigido”.” (FOUCAULT, 1979, p.100)

Considerada a fundadora da Enfermagem Moderna, Florence Nightingale

participa como enfermeira voluntária na Guerra da Criméia (1854), e a partir dos horrores

vividos e presenciados em campo que ela transforma os conceitos de enfermagem e até

mesmo a rotina hospitalar, seus conhecimentos acabaram por influenciar na anatomia

do próprio edifício hospitalar.

Um de seus maiores méritos foi paramentar o ofício que outrora se

resumia à prestação de cuidados, onde aqueles que atuavam muitas vezes nem

prestavam atenção na importância dos rituais que realizavam. Para Florence

Nightingale, a enfermagem “(...) era uma arte que requeria treinamento organizado, prático e

científico; a enfermeira deveria ser uma pessoa capacitada a servir a medicina, à cirurgia e à

higiene e não servir profissionais dessas áreas.” (COSTA, R; PADILHA, MI; AMANTE, LR;

COSTA, E; BOCK, LF, pg. 662).

• ENFERMEIRA NIGHTINGALE

Segundo ela, os maiores defeitos dos hospitais era a precariedade da

iluminação e ventilação natural, além de uma falta de dimensões mínimas por leito,

culminando também na superlotação destes espaços.

A partir de suas experiências profissionais, e observação dos novos

modelos hospitalares da época, como é o caso do Hospital Lariboisiere de 1854,

Nightingale adota o modelo pavilhonar como o melhor exemplo a ser seguido, e através

disso estabelece algumas normas e dimensões básicas, que ficaram conhecidas como

“Enfermaria Nightingale” (Fig. 3 e 4). Trata-se de uma enfermaria em formato de salão

longo e estreito, ampliando o espaço entre leitos, solucionando a superlotação e

dispondo banheiros e cozinha localizados nas extremidades e bem ventilados. Projeta,

também, um pé direito reduzido, visando maior controle de temperatura ambiente, além

de –generosas janelas em ambos os lados do salão, de maneira a permitir uma

abundante entrada de luz natural além de ventilação cruzada, higienizando e arejando o

espaço. (MIQUELIN, 1992)

“As instalações sanitárias ficavam numa das extremidades

com ventilação em três faces do bloco. Locais para isolamento

do paciente terminal, escritório de enfermeira chefe,

utilidades, copa e depósito ocupavam o espaço intermediário

entre o salão e o corredor de ligação com outros pavilhões.

Um posto de enfermagem é implantado no centro do salão,

onde também ficava o sistema de calefação (quando existente)

ou a lareira.” (MIQUELIN, L. 1992)
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figura 3: planta da enfermaria nightingale.
figura 4: exemplo do modelo proposto por
florence nightingale.
figura 5: royal naval hospital - greenwich,
londres.
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Por meio dos estudos de Florence e do pesquisador Louis Pasteur (1822-

1895), a antiga crença que o ar e a luz nos hospitais eram contaminadores e prejudiciais

foi refutada. Segundo LUKIANTCHUKI e CARAM (2008), “o calor antes indesejado, reduzia a

umidade dos ambientes controlando a proliferação de microrganismos, e o uso de luz natural se

tornava importante também por transmitir ao paciente a noção de tempo e a integração com a

natureza”. Florence e suas ideias se tornaram cruciais rumo a uma nova tomada de

consciência a respeito da humanização do ambiente hospitalar.

A enfermaria Nightingale se mostrou uma experiência tão bem-sucedida

que popularizou o chamado modelo pavilhonar-nightingale, influenciando muitos dos

hospitais que datam do século XIX e virada do século XX a adotarem esse modelo.

Exemplo disso, é a experiência inglesa do Royal Naval Hospital (Fig. 5), que era composto

por: pavilhões que, por sua vez, se alternavam com pátios verdes que visavam a ação

terapêutica sobre os doentes internado (LIMA, 2010), separando pacientes segundo o

tipo de patologia e criando, assim, uma barreira física combatendo infecções

hospitalares.

<<

<<
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• DO SÉCULO XX AO HOSPITAL 

CONTEMPORÂNEO

Outro hospital que segue o modelo pavilhonar para hospitais, é o Hospital Lariboisière (Fig.

6), de 1846, localizado em Paris, França - fruto da preocupação referente à salubridade das

edificações e o conforto ambiental. O edifício é composto por dez pavilhões paralelos, separados

entre si por áreas ajardinadas e ligados por um corredor galeria, que por sua vez, define um pátio

interno. (MIQUELIN, 1992)

<< figura 6: planta do hospital
lariboisière (1846 – 1854).

A evolução dos processos de tratamento, além de uma maior confiança das pessoas nas

instituições de saúde, fez aumentar o número de hospitais em todo o mundo no século

XX.

No início do século XX, o modelo pavilhonar vai aos poucos sendo

substituído por monoblocos verticais (Fig. 7), onde todas as especialidades médicas se

encontram integradas na mesma unidade. A escassez de mão de obra na área de

enfermagem levou a maior compacidade dos edifícios e a diminuição dos percursos

como solução desse problema; uma época marcada pelo crescente valor do solo urbano,

por novas tecnologias como elevadores, técnicas construtivas como as estruturas

metálicas e, posteriormente o concreto armado. Segundo PAINE & FRANCIS apud LIMA

(2010), os avanços da engenharia possibilitaram maiores áreas de tratamento.

A área da saúde também sofreu inúmeros avanços, a partir do século XIX,

observou-se o surgimento e a sofisticação de novas técnicas que diziam respeito a

descoberta advindas do campo científico de germicidas e assepsia. Se antes era

atribuída à arquitetura a criação de barreiras físicas que impedissem a propagação de

microrganismos, novos procedimentos e técnicas passaram a desempenhar tal papel.
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<< figura 7: the newyork-
presbyterian/weill
cornell medical center
(nova iorque, 1930).

>> figura 8: hospital de
cascais (cascais -
portugal, 2010.

Em um grande número de hospitais do século XX, fica clara a perda da

essência dos antigos hospitais de partido pavilhonar: seu gigantismo contrasta com a

antiga sensação de familiaridade e acolhimento, e sua estética procura esconder a “cara

de hospital”, mas se assemelhando a centros empresariais e shopping centers (Fig. 8 e 9),

evidenciando a modernidade e as novas tecnologias. (TOLEDO, 2008)

>> figura 9: hospital de
cascais - 45.863m² de
área bruta de
construção.
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Todo esse processo assinala o chamado hospital tecnológico, cujo nome

evidencia a alta tecnologia não apenas de seus procedimentos médicos, mas quanto de

sua arquitetura, ao lançar mão de materiais, equipamentos, elementos construtivos e

infraestrutura de ponta. Neste tipo de edifício, TOLEDO (2008) afirma que “a busca por

melhor desempenho concentrava-se na eficácia das práticas e procedimentos médicos e no

aprimoramento operacional do edifício, ficando em segundo plano qualquer esforço em direção à

humanização das atividades terapêuticas e dos ambientes onde estas eram praticadas”.

Hospitais gigantescos com soluções de projeto que partem de

modulações pré-definidas, de uma padronização espacial já consagrada e

experimentada anteriormente, das exigências preconizadas em normas e das do cliente.

Onde o resultado, na maior parte das vezes é a própria representação do estéril, e que de

acordo com LELÉ (2012), essas novas tecnologias foram aos poucos tornando os

ambientes hospitalares artificiais e desumanos, pela influência depressiva que

provocam no estado psicológico dos pacientes, passaram até a dificultar os tratamentos

e processos de cura.

Diante deste novo cenário, o arquiteto agora passa a unir esforços de

maneira a conseguir se manter atual e ter domínio sobre as novas alternativas

possibilitadas pelo uso de elementos como elevadores, ar-condicionado, concreto

armado, entre outros (TOLEDO, 2008). Este esforço tem como finalidade acompanhar o

crescente número de estabelecimentos de saúde de complexidade tecnológica, como

centros de imagem, laboratórios de última geração, entre outros.

A arquitetura hospitalar assume o papel de atender esta nova e

crescente demanda de apoio e infraestrutura fruto dos avanços da medicina.

• OS DESAFIOS DA ARQUITETURA 

HOSPITALAR NO CENÁRIO ATUAL 

Mesmo em um cenário preocupante, onde muitas vezes o conforto físico

e psicológico dos usuários, é deixado de lado, fica claro, desde meados do século XX, um

debate crescente entre os arquitetos a respeito da humanização n área hospitalar, numa

tentativa de renovar estes espaços (VASCONCELOS, 2004).

O debate aparece em contraponto aos projetos que priorizam a

funcionalidade, tão recorrente no início do século XX, os quais se revelam estressantes e

inadequados dada à falta de atenção e necessidades psicológicas e emocionais. Essa

preocupação com que diz respeito a humanização busca resgatar o respeito à vida

humana, buscando promover conforto psicológico e físico aos usuários através da

utilização de atributos ambientais que promovam o bem-estar (VASCONCELOS, 2004),

“de há vinte anos para cá, assistimos a um trabalho de total renovação e transformação no

campo da arquitetura hospitalar no sentido de responder às necessidades do homem atual. A

imagem do antigo ‘hospital’ está desaparecendo”.
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Outra questão que vale a pena ser ressaltada, é que, até o século XX, o

conceito de “saúde” estava atrelado apenas à ausência da doença. Esse significado foi

revisto através de críticas vindas do campo antropológico e da sociologia, os quais

procuravam relacionar saúde a outras esferas que não apenas a fisiológica

(LUKIANTCHUKI e CARAM, 2008). No ano de 1978, a OMS (Organização Mundial da Saúde),

define o que é saúde resgatando outros aspectos que pertençam ao termo: “Saúde é um

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e

enfermidades.” (Organização Mundial de Saúde– Conferência de Alma Ata, 1978).

A partir deste novo conceito da OMS, fica evidente a importância de

ressignificar a arquitetura hospitalar, uma vez que essa engloba distintas esferas

relativas a saúde, como o indivíduo estar em harmonia não somente consigo, mas

também no meio em que está inserido, principalmente, quando o doente em questão é a

criança e/ou o adolescente.

“Trabalhando com crianças hospitalizadas e observando seu

comportamento durante a internação, presenciamos o trauma

que sofrem ao sair do ambiente familiar para outro totalmente

desconhecido, enfrentar pessoas estranhas e procedimentos

dolorosos, como tomar injeção, fazer curativos e outros. Isto

desenvolve na criança uma tal ansiedade que a deixa insegura

e medrosa, principalmente quando não é preparada para a

hospitalização e o tratamento a ser realizado.” (MARTINS, et al,

2001, p. n/e)

Fica evidente a importância de uma nova abordagem desse tipo de

arquitetura, uma vez que essa lida com o espaço tendo como papel assegurar um

ambiente que seja e traga benefícios aos seus usuários. (LUKIANTCHUKI e CARAM,

2008)

Surgem ainda novos desafios no cenários da arquitetura hospitalar na

contemporaneidade. Para além desde recente conceito de saúde que abrangem novas

dimensões, também se presencia um cenário característico das doenças que acometem

os indivíduos atualmente. Doenças de características crônica, degenerativa e

autoimune, entre outros, que exigem longos e permanentes tratamentos, os quais

demandam algo que vai além da cura, o cuidado. (TOLEDO, 2008)

• ARQUITETURA HOSPITALAR 

BRASILEIRA

O período colonial brasileiro foi marcado pela falta de sistema e

infraestrutura mínima destinada à saúde da população. Conforme afirma LAGO (2010) “a

população era jogada a própria sorte”. De um modo geral, o atendimento aos enfermos

era feito por pessoas simples e de pouca instrução, como por exemplo curandeiros e

boticários, além do fato de quase não existir quaisquer tipos de fiscalização para a
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prática. De modo a se ter um panorama no âmbito da saúde da época, no ano de 1789, no

Rio de Janeiro, somente havia quatro médicos em exercício, enquanto que as demais

províncias nem sequer tinham estes “profissionais” (LAGO, 2010).

De acordo com LIMA (2010), em 1543 foi fundada a Santa Casa de

Misericórdia de Santos (Fig. 10), considerada o segundo hospital do Brasil, antecedido

apenas pela antiga Santa Casa de Misericórdia de Olinda. É a mais antiga instituição

assistencial e hospitalar em funcionamento no Brasil, uma vez que o Hospital da Santa

Casa de Misericórdia de Olinda foi extinto. As Santas Casas têm um papel preponderante

na configuração da assistência à saúde, no Brasil e, até hoje, exercem grande influência

na prestação de cuidados às populações, com suas instituições, geralmente erguidas em

edifícios muito antigos, servindo como objeto de estudo e reflexão para a saúde pública e

a arquitetura de ambientes de saúde.

Antes do século XX, pouco eram os investimentos e iniciativas do Estado

brasileiro em relação aos direitos sociais, incluindo-se à saúde. Segundo BITENCOURT e

COSTEIRA (2014), cuidados profissionais em saúde significavam, para poucos

privilegiados, assistência de médico em casa ou nas Santas Casas e outros filantrópicos.

É somente no início do século XX, com a liderança de Oswaldo Cruz que surgem as

primeiras iniciativas do que poderiam ser chamadas de políticas de saúde pública (atual

rede primária e secundária, formada por postos, centros de saúde e unidades mistas).

Oswaldo Cruz (1872-1917) foi um médico brasileiro que ocupou diversas funções públicas

em sua época.

“A arquitetura começa a ser atribuída a função de criar espaço

técnico, inteiramente funcional, capaz de canalizar a

circulação desordenada de fluídos, objetos e corpos que

constituíam os suportes físicos do contágio indiscriminado.”

(FIOCRUZ, 1990, p. 191)

figura 10: o edifício
recém-construído e no
qual será instalado o
hospital da santa casa de
misericórdia de santos

>>
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O desenvolvimento da implantação de hospitais brasileiros se confunde

com o estabelecimento de ações governamentais de assistência à saúde através da

nossa história. As ações para prover uma rede de assistência adequada à sua demanda

continuaram, após a reforma higienista do Prefeito Pereira Passos e do sanitarista

Oswaldo Cruz.

A morfologia arquitetônica pavilhonar foi usada pelos arquitetos

brasileiros, segundo TOLEDO (2003), e a passagem desse modelo para o monobloco

vertical pode ser verificada na obra do engenheiro Luiz Moraes Júnior, primeiro

especialista em edifícios laboratoriais e hospitalares. Construiu a Fundação Oswaldo

Cruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, e participou das modernizações dos serviços de

saúde pública, adotando inovações europeias nas reformas e construção de novos

edifícios (LIMA, 2010).

O monobloco vertical sobre um bloco horizontal segundo BITENCOURT e

COSTEIRA (2014), foi a morfologia adotada e mais utilizada pelos arquitetos na concepção

das estruturas hospitalares da chamada Arquitetura Moderna Brasileira, onde a nova

arquitetura aliou-se aos conceitos de diagnóstico e terapia. TOLEDO (2006), observa em

suas análises que essa arquitetura foi capaz de incorporar novas tecnologias ao passar

dos tempos, cromatizando atributos tecnológicos com uma abordagem pioneira de

conforto ambiental e humanização.

Por falar em arquitetura hospitalar brasileira, não se pode deixar de

lembrar de João Filgueiras Lima, o Lelé. Para TOLEDO (2006), a obra de Lelé pode ser

32 33

comparada às edificações hospitalares do final do século XVIII, quando o enfermo deixou

de ser tratado como um indivíduo que ficava pacientemente aguardando a cura ou a

morte, em ambientes insalubres, daí o nome paciente, para sofrer a intervenção do

tratamento médico.

A arquitetura hospitalar do Lelé, adequada ao entorno, ao clima local,

com soluções como a renovação constante de ar, a iluminação natural, o controle da

insolação, pode ser exemplificada como arquitetura que prioriza o conforto ambiental,

onde há preocupação com a qualidade e o bem estar de todos os usuários dos seus

ambientes projetados.

“Rino Levi trabalhou em seus projetos com profissionais de

outras áreas e defendia que a tipologia e a forma do edifício

hospitalar não deveriam ser pré-definidas. No primeiro Curso

de Planejamento Hospitalar, promovido pelo Instituto dos

Arquitetos do Brasil (IAB), em abril de 1953, em São Paulo,

quando questionado sobre o projeto arquitetônico respondeu

que: “não se admite mais a adoção de formas

preestabelecidas, com plantas em X, em H ou em pente, como

também discutir se o hospital deve ser horizontal ou vertical,

em pavilhões ou em monoblocos. Em geral, cada projeto de

hospital tem suas próprias exigências e particularidades que

podem influir decisivamente no seu planejamento.” (IAB, 1954

in FERNANDES, 2003, apud BITENCOURT e COSTEIRA, 2014,

p.122)



HUMA_
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Humanizar, verbo relativo ao homem, significa dar condições humanas a

qualquer coisa ou lugar. Como o Humanismo, doutrina ou movimento da época

Renascentista, apresenta uma perspectiva exclusivamente antropocêntrica, ou seja, tem

o homem como centro das atenções. Segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,

o conceito de humanização tem por finalidade tornar-se humano; compadecer-se.

O conceito de humanização tem por intenção oferecer condições ideais

em diferentes setores que estejam mais próximas as necessidades do ser humano, é

entendido como valor, na medida em que resgata o respeito à vida humana. Abrange

circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo o

relacionamento humano, segundo as palavras de Mezzomo (2002, p.14-15).

“Humanizar é resgatar a importância dos aspectos

emocionais, indissociáveis dos aspectos físicos na intervenção

em saúde. Humanizar é adotar uma prática em que

profissionais e usuários consideram o conjunto dos aspectos

físicos, subjetivos e sociais que compõem o atendimento à

saúde. Humanizar refere-se, à possibilidade de assumir uma

postura ética de respeito ao outro, de acolhimento e de

reconhecimento dos limites. Humanizar é fortalecer este

comportamento ético de articular o cuidado técnico-científico,

com o inconsolável, o diferente e singular. Humanizar é

repensar as práticas das instituições de saúde, buscando

buscando opções de diferentes formas de atendimento e de

trabalho, que preservem este posicionamento ético no contato

pessoal.” (MEZZOMO, 2002, p. 14-15 apud VASCONCELOS,

2004, p.23)

Entende-se, portanto, que o termo humanização abrange tudo no espaço

que pode gerar influências sobre o usuário: iluminação, conforto térmico, acústico,

cores, ergonomia e a relação entre interior e exterior. E que para humanizar é preciso

entender o conceito de ser humano, é necessário a consciência de que a pessoa que

utiliza o espaço é a peça fundamental na definição de como deve ser o ambiente.

“A boa arquitetura já é humanizada. A arquitetura é feita para

pessoas, e deve preocupar-se com elas, de forma que deveria

sempre ser humanizada. Assegurar condições favoráveis

para a manutenção dos hospitais, por exemplo, é

humanização, pois reduzir o incômodo deste tipo de serviço

sobre os usuários.”. (TOLEDO apud CAVALCANTI, 2009).
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• HUMANIZAÇÃO EM AMBIENTE DE 

SAÚDE

Na saúde, a humanização adota o significado de um processo que busca e

valoriza aspectos subjetivos, históricos e socioculturais, tanto dos usuários do sistema

de saúde quanto dos profissionais da área. Trata-se, portanto, não apenas de uma

palavra carregada de simbolismo, mas sim de uma história de evolução: de publicações

as normatizações visando melhoria do atendimento e espaço, ou seja, uma Política de

Humanização (PNH).

Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do Ministério da

Saúde, proposta pelo Governo Federal, tem uma diretriz transversal, isto é, os esforços

para humanizar os edifícios hospitalares constituem um conjunto de ações sobre

diversas práticas de serviços de saúde. Trata-se, portanto, da valorização da ambiência,

onde segundo uma das diretrizes dessa Política, deve promover “ambiência acolhedora e

confortável”.

Conhecer as necessidades e expectativas do usuário é o que torna

possível proporcionar-lhe um ambiente capaz de supri-las e superá-las, tornando-o

mais próximo de sua natureza, de seus sentimentos, pensamentos e valores. “Qualquer

empreendimento humano, para ter sucesso, deve atingir a mente, o coração e o espírito”.

(MEZZOMO, 2002, p.42)

Sendo assim, a humanização consiste na qualidade do espaço construído

a fim de promover ao seu usuário, conforto físico e psicológico, para a realização de suas

atividades, através de atributos ambientais que provocam a sensação de bem-estar. É

comprovado cientificamente que o ambiente influência de forma direta na recuperação

de seus usuários, seus elementos provocam estímulos sensoriais nas pessoas e

evocam respostas que geralmente refletem em seu comportamento e nas suas atitudes.

“Parece paradoxal falar em ‘humanização do hospital’ como se sua vocação não

fosse essencialmente humana. Ocorre porém, que o hospital a semelhança de outras

instituições públicas, esquece facilmente a finalidade pela qual foi criado.”. A necessidade de

tratar o ambiente hospitalar com qualidade, longe do aspecto hospital e institucional que

sempre predominou neste tipo de edificação torna-se obvia frente a depoimentos como o

de João C. Mezzomo (2001, p.64) citado acima.

Há mais de cem anos, a enfermeira Florence Nightingale notou os efeitos

do meio ambiente em seus pacientes, sendo a percursora na preocupação com a

qualidade do ambiente hospitalar, ela uniu perspectivas do ambiente físico com saúde e

psicologia ambiental (que surgiu inicialmente com o nome de “Psicologia da Arquitetura”

-Archutetural Psychology - nos fins dos anos 50 e começo dos anos 60).

Nos dias de hoje, um hospital, além de responder a todas as

necessidades funcionais, deve atender a todos os requisitos que podem influir sobre a

psicologia do paciente para uma recuperação mais rápida. A tendência para projetos de

estabelecimentos de saúde é a criação de ambientes que promovam a cura.

38 39



<< figura 13: centro de
reabilitação infantil, rede
sarah – rio de janeiro.

• A HUMANIZAÇÃO EM CONTEXTO 

PEDIÁTRICO

Valorizando a importância dos aspectos psicossociais da internação

pediátrica, e procurando a criança “por detrás” do corpo doente, vários hospitais tem

investido na humanização de espaços, rotinas e atmosfera, procurando promover

ambientes acolhedores e atenuantes das experiências negativas vividas pela criança (e

família) durante a internação.

Tratar de humanização no contexto pediátrico, adquire um significado

mais relevante. Essa relevância deve-se, por um lado, à maior imaturidade da criança

em compreender sua situação clínica, o internamento hospitalar e todos os tratamentos

a que é sujeitada; e por, outro, a vulnerabilidade acrescida que o afastamento do seu

meio familiar, o contato com pessoas, ambientes e equipamentos estranhos ou, por

exemplo, a privação do brincar poderão acarretar. Efetivamente, neste contexto

especifico, onde a humanização, a personalização e os cuidados específicos se

esperariam como valores firmes, estes são descurados.

Cada vez mais conscientes do impacto que o ambiente hospitalar pode

causar no bem-estar, recuperação e desenvolvimento da criança, e procurando ampliar

a importância dos aspetos psicossociais – indissociáveis dos aspectos físicos – do

internamento, vários hospitais têm vindo a investir na humanização de seus espaços,
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rotinas e ambientes, procurando torna-los mais acolhedores e atenuando experiências

negativas vividas pela criança e também por as família.

“Ao projetar hospitais feitos para curar, Lelé devolve ao

edifício hospitalar a capacidade de contribuir para o processo

de cura. Ao projetá-los com essa finalidade resgata um

objetivo que surge no final do século XVIII e que não vem sendo

enfatizado por boa parte da arquitetura hospitalar

contemporânea”. (SANTOS, M.; BURSZTYN, I.; 2004, p. n/e)

Profissionais defensores destas ideias, pedem que durante a

hospitalização devem assegurar-se experiências que permitam que a criança se sinta

amada, protegida e tenha confiança em si e nos adultos de quem depende; que o

acompanhamento por parte de seus cuidadores respeite, por um lado, as etapas

evolutivas de seu desenvolvimento, e por outro, promova experiências que potencializem

esse desenvolvimento; a satisfação de suas necessidades, e também curiosidades; bem

como, a concretização das suas capacidades.

Tais experiências passam, atualmente, pelo desenvolvimento de

iniciativas internas e pelo recurso à colaboração de elementos externos à instituição. As

propostas ambientais devem remeter o paciente a percepção de valores e bem-estar. A

cor, o cheiro, a luz, as formas atuam como catalisadores na percepção ambiental. Por

essas razões que cada vez mais é possível encontrar ambientes hospitalares pediátricos

descaracterizados das formas rígidas e monocromáticas, é a tendência que se consolida

e cujo objetivo é tornar a internação de crianças um período menos doloroso e exaustivo.

Novos hospitais pediátricos investem em espaços que têm como

fundamentação os resultados de estudos de uma área da ciência médica denominada

design-evidência para ajudar no tratamento, que é dedicada a avaliar o impacto do

ambiente para a saúde. Há sólidas provas de que ele tem influência nisso.

Pesquisadores do Center for Health Design, entidade referência

internacional nesse campo, realizou diversas pesquisas sobre o assunto e os resultados

não deixaram dúvidas sobre o papel da arquitetura na recuperação dos doentes. Em uma

das pesquisas, cientistas analisaram a recuperação de pacientes submetidos a uma

cirurgia e concluíram que aqueles colocados perto de janelas ou quadros com paisagens

tiveram alta antes do que os que ficaram em outros lugares. “Ela reduz o estresse dos

profissionais, melhorando seu desempenho, aumenta a segurança para o paciente, diminui o

estresse do doente e de sua família e melhora a recuperação do indivíduo internado”,

escreveram os autores da pesquisa.

Há benefícios também para a adesão ao tratamento. Nesses novos

hospitais infantis, por exemplo, a tendência é colocar no mesmo andar consultórios e

laboratórios de exames de uma especialidade. Além disso, os quartos dispõem de

acomodações para mães e pais. "Isso comprovadamente faz com que haja um maior

engajamento na terapia", explica Jennifer Cartland (2013), do Nemour Children's Hospital*

(Fig. 14).

*O Nemour Children's Hospital foi inaugurado recentemente em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e
está sendo apontado como a mais nova referência mundial de design para hospitais pediátricos.
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>> figura 14: fachada do
nemour children's hospital.
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Não é apenas suficiente proporcionar um ambiente com iluminação adequada e

esteticamente agradável, devem-se levar também em consideração os níveis

necessários e desejáveis de privacidade e interação social.

Pesquisadores, em novos campos da medicina, como na

Psiconeuroimunologia, têm estudado a ligação existente entre mente, corpo e saúde,

enquanto outros buscam informações nos ritmos diários do corpo humano. Segundo

Jones (1996 apud VASCONCELOS, 2004, p.28), está ficando mais claro para os cientistas e

médicos que o estado da mente é fator determinante para o paciente se recuperar de

uma doença, ou afundar-se de vez nela.

Para Corbella (2003 apud MARTINS, 2004, p.64), uma pessoa está

confortável em um ambiente quando se sente em neutralidade em relação a ele. No caso

dos edifícios hospitalares, a arquitetura pode ser um instrumento terapêutico se

contribuir para o bem-estar físico do paciente com a criação de espaços que, além de

acompanharem os avanços tecnológicos, desenvolvam condições de convívio mais

humanas, onde a integração da arquitetura com a arte tem um papel significativo na

construção de hospitais mais humanizados.

Além da arte (Fig. 11), recursos como: aspectos ambientais, uso de

vegetação (Fig. 12), integração interior/exterior (Fig. 13), entre outros, que o edifício pode

contribuir e muito para uma melhor recuperação dos pacientes. Isto pode ser ilustrado

através dos Hospitais da Rede Sarah, projetados pelo arquiteto João Filgueiras Lima,

Lelé, e com intervenção do artista plástico Athos Bulcão, cujas soluções além

de proporcionarem ambientes mais agradáveis, salubres e econômicos, propiciam

ambientes mais humanizados.

<< figura 12: centro de
neurorreabilitação, rede
sarah - fortaleza.

<< figura 11: arte de athos
bulcão no hospital sarah –
salvador.
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No Brasil, existe os Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados*,

que são garantidos por lei, pelo estatuto da Criança e do Adolescente na resolução nº 41,

de 13 de outubro de 1995. Alguns desses direitos garantidos são:

1. Direito a proteção a vida e à saúde, com absoluta prioridade e sem forma de

discriminação;

2. Direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento, sem distinção de

classe social, condição econômica, raça ou crença religiosa;

3. Direito de não ser ou permanecer hospitalizado desnecessariamente por qualquer

razão alheia ao melhor tratamento da sua enfermidade;

4. Direito a ser acompanhado por sua mãe, pai ou responsável legal, durante todo o

período de sua hospitalização, bem como receber visitas;

5. Direito de não sentir dor, quando existem meios para evita-la;

6. Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a

saúde, acompanhamento do curriculum escolar durante sua permanência hospitalar;

7. Direito a receber tosos os recursos terapêuticos disponíveis para a sua cura,

reabilitação e/ou prevenção secundária e terciária;

8. Direito a ter seus direitos constitucionais e os contidos no Estatuto da Criança e do

Adolescente respeitados pelos hospitais integralmente.

*Brasil. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Resolução n° 41 de Outubro de 1995
(DOU 17/19/95).

O Brasil começa a entrar e se adequar a tendência. “É crescente a

preocupação em ampliar ambientes e adequá-los às necessidades dos pacientes”, diz Lauro

Miquelin (2013), diretor da empresa L+M Gets, especializada em projetos arquitetônicos

para hospitais. Como exemplo, Lauro cita a reforma do Hospital Menino Jesus (Fig. 15),

administrado pelo Hospital Sírio-Libanês, priorizou as demandas infantis e de seus

familiares. Além de ampliar espaços, introduziu a identificação dos andares por animais

e cores.

>> figura 15: corredor do
hospital infantil menino
jesus após reforma.
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A criação de espaços lúdicos como por exemplo, brinquedotecas e/ou

ludotecas (Fig. 16), a instalação de redes de informática, ou a adequação da decoração ao

público alvo, também são pontadas como essencial ao desenvolvimento e distração da

criança hospitalizada. Nestes ambientes, a criança encontra novas possibilidade para a

ocupação do seu tempo ocioso, estímulos relevantes ao seu desenvolvimento: cognitivo,

social, emocional, psicomotor, etc.

>> figura 16: brinquedoteca terapêutica senninha – graac, são paulo.

Ao pensar em lidar com crianças, a questão do brincar prevalece, uma

vez que essa atividade é uma condição inerente à infância, possuindo uma dimensão

simbólica e funcional. Pensar o brincar nos remete às mais diversas abordagens, tais

como a cultural, educacional e a psicológica. A importância do lúdico no

desenvolvimento é consenso entre diversos estudiosos da psicologia infantil. Freud* foi

o primeiro autor a descrever o mecanismo psicológico do brincar e a estudar a

vinculação entre a brincadeira e a constituição do sujeito.

Gardelha e Menezes (2004) alegam que para a criança expressas suas

emoções e se adaptar ao novo ambiente é preciso a utilização de uma técnica não-

verbal, que facilite a comunicação e entendimento da situação vivenciada, bem como os

benefícios que o lúdico proporciona ao desenvolvimento físico, cognitivo e sensorial. Em

conformidade com Oliveira e Oliveira (2013, p.39) “o brincar no hospital se tornou importante

em decorrência do aumento da sobrevida de crianças que ficam hospitalizadas por longos

períodos”.

A humanização do ambiente físico hospitalar, ao mesmo tempo em que

colabora com o processo terapêutico do paciente, contribui para a qualidade dos

serviços de saúde prestados pelos profissionais envolvidos. A natureza transversal

dessa política envolve todos os atores e pode ser colocada em prática de imediato,

porque exige apenas decisão de mudar a forma de ver o outro.

* Sigmund Schlomo Freud, mais conhecido como Freud, foi um médico neurologista criador da psicanálise
(terapia freudiana). Ele foi o responsável pela revolução no estudo da mente humana.
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OS SENTIDOS

HUMANOS

e a PERCEPÇÃO

AMBIENTAL
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Os sentidos humanos são aguçados pela visão, audição, tato, olfato e

paladar, e cada um desses é percebido em maior ou menor intensidade de acordo com os

estímulos que recebemos por meio dos elementos arquitetônicos que nos cercam. Isso

pressupõe que um determinado ambiente pode aguçar mais um dos sentidos do que o

outro, embora vários possam ser ativados. (OKAMOTO, 1999 apud BIGOTO, s/d, p. 23)

Embora muito se fale sobre o homem na arquitetura na hora do projeto,

as dimensões ideias, as aberturas mínimas para garantir ventilação e iluminação, pouco

estuda-se sobre a influência que este terá sobre o comportamento humano. Para Robert

Sommer (1973), psicólogo americano, durante o projeto:

“Dá-se ênfase relativamente pequena às atividades que

ocorrem dentro da estrutura. Isso é previsível no caso do

arquiteto que, em sua formação e em sua prática, aprende a

ver os edifícios sem pessoas no seu interior. Fotografias muito

coloridas em revistas brilhantes mostram salas e corredores

vazios, mesas cheias de prataria e copos de vinho, um livro

aberto no sofá, o fogo crepitando na lareira, mas nenhum sinal

de quem quer que seja em parte alguma.”. (SOMMER, 1973, p. 03

apud BIGOTO, s/d, p.24)

A Psiconeuroimunologia é a arte e ciência de criar ambientes que ajudam

a evitar doenças, acelerar a cura e promover o bem-estar das pessoas. Estuda os

estímulos sensoriais, os elementos do ambiente que os causam, e as relações entre

estresse e saúde. Seus estudos demonstram que a varrição na quantidade de estímulos

sensoriais é necessária, pois a condição de monotonia permanente induz a distúrbios

patológicos (GAPPEL, 1991).

Psiconeuroimunologia (PNI), é um termo criado por Robert Ader para se

referir a todas as emoções que estão em jogo na patogenia das doenças físicas que se

associam às disfunções imunológicas. “Este campo emergente é promissor na descoberta

de como as emoções podem influenciar o início e o progresso das doenças” (MALKIN apud

VASCONCELOS, 2004, p. 47).

Segundo Gappel (2000), o bem estar físico e emocional do homem é

influenciado por seis fatores: aroma, cor, forma, luz, som e textura. Estes elementos do

ambiente têm impacto relevante no psicológico e no físico dos indivíduos que uma

instalação médica bem projetada, aplicando adequadamente estes fatores, pode ser

considerada parte importante do tratamento.

Outros autores enfatizam a temperatura para o bem estar dos pacientes.

Freire (2002) ressalta a necessidade de se entender a dimensão climática da arquitetura

hospitalar como um dos parâmetros fundamentais para o projeto arquitetônico, fato

esse, que se encontra intrínseco a fatores econômicos, sociais, funcionais e

tecnológicos. Malard (1993) considera os aspectos subjetivos, que são ativados pela

maneira em que os materiais, as cores, as texturas e as formas são combinadas para

compor o ambiente, complementares aos aspectos objetivos, que são ativados pelas
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condições térmicas, acústicas, lumínicas e dimensionais; sendo ambos aspectos

comportamentais. “Se uma pessoa está sentindo muito frio ou muito calor ela não se sentirá

confortável de maneira nenhuma, por mais bonito e atraente que seja o lugar onde elaestiver”.

• LUZ

Até pouco tempo atrás, um projeto de iluminação visava apenas a função

visual, onde a quantidade e a qualidade da luz era fundamental. Hoje em dia, sabe-se dos

benefícios que a luz traz à saúde além da visão. Tanto a iluminação artificial, quando a

natural, são importantes para a qualificação dos espaços hospitalares, principalmente

quanto ao estado fragilizado dos pacientes e sua longa permanência na instituição.

A luminosidade atua no organismo em duas instâncias. Na primeira, a luz

afeta a retina de nossos olhos, através do sistema óptico, regulando nosso metabolismo,

o sistema endócrino e hormonal. A segunda maneira é a partir da nossa pele, que a partir

do processo fotossintético, acaba por produzir a vitamina D (responsável pela absorção dos

nutrientes a partir da pele em contato om o Sol).

Os elementos arquitetônicos do ambiente hospitalar que proporcionam

contato com o ambiente exterior, sendo as janelas o exemplo principal (Fig.17 e 18), são

importantes para garantir o conforto visual, térmico e psicológico dos pacientes. As

grandes janelas com vistas para o exterior proporcionam a percepção da variação da luz

do dia, o contato indireto com a natureza, o relaxamento e consequentemente, aceleram

a melhora do paciente no tratamento.

>> figura 17: hall médico do
nemours children’s hospital.
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<< figura 18: quarto do nemours
children’s hospital. Além das implicações fisiológicas, a luz produz resultados psicológicos,

especialmente quando associada aos efeitos das cores sobre a percepção humana. Para

Ramussen (2015) e Coelho Neto (2014), ela é responsável pela criação de imagens em

nosso intelecto. Um pequeno estímulo pode ser o instigador de uma narrativa que

marcará a vida do usuário.

“A retina é como uma tela cinematográfica sobre a qual se

projeta uma sequência de imagens que mudam

constantemente, mas, por trás do olho, a mente só tem

consciência de muito poucas dessas imagens. Por outro lado,

é necessária apenas uma impressão visual muito tênue para

pensarmos que vimos uma coisa; um minúsculo detalhe é

suficiente.”. (RAMUSSEN, 2015, p. 35 apud BIGOTO, s/d, p.35)

“A imaginação constrói muros – com as ilusões, os sonhos, as

sombras. Isto é, a imaginação protege o indivíduo, seu foro

interno ou sua última ligação consigo mesmo.”. (COELHO

NETO, 2014, p. 64 apud BIGOTO, s/d, p.35)
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• COR

Cor e luz são elementos do ambiente que estão intimamente ligados, uma

vez que é comprovado cientificamente que cores, a partir da luz, podem afetar

diretamente nesses componentes físicos, mentais e emocionais, Desse modo, o uso das

cores pode provocar estímulos sensoriais nas pessoas, e assim, causar distrações

positivas.

A luz e a cor influenciam também no conforto térmico. É sabido que a

sensação de frio é intensificada em ambientes que possuem tons frios (integram esse

grupo grande parte do amarelo e do roxo, o verde e o azul), enquanto sentem mais calor em

espaços com tonalidades quentes (compõem esse conjunto o vermelho, laranja e pequena

parte do amarelo e roxo), embora o ambiente mantem a mesma temperatura nas duas

situações.

>> figura 19: espectro visível das cores.

As cores influenciam fortemente no emocional e o psicológico. Além

disso, a escolha das cores pelo projetista precisa ser muito cuidadosa e baseada nos

estudos científicos que indicam o efeito psicológico das cores nos usuários do espaço,

principalmente no ambiente hospitalar, onde a escolha das cores pode fazer uma pessoa

saudável parecer doente ou uma doente parecer saudável.

Considerando a cor uma linguagem sígnica é favorável valer-se da

semiótica para entender a interpretação resultante da interação que se dá entre todos

estes elementos constituintes da estrutura hospitalar.

“A semiótica como disciplina que está na base de todos os

sistemas cognitivos biológicos, humanos e não humanos,

engloba e promove um marco epistemológico adequado para

todas as demais perspectivas. Se considerarmos a cor como

signo, estamos incluindo todos os aspectos. A cor pode

funcionar como signo para um fenômeno físico, para um

mecanismo fisiológico ou para uma associação psicológica.

(BRANDÃO, 2003, p.105 apud BECK; Carmem et al., 2007, p.03)

A percepção da cor é alterada pela idade. Crianças respondem melhor

aos contrastes, preto e branco, cores primárias e secundárias, diferentes saturações e

sombras. (MODESTO, 1986 apud VASCONCELOS, 2004, p.54). Além disso, elas são

capazes de provocar sensações que podem surtir efeitos terapêuticos.
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COR PROPRIEDADES

• Cor que chama mais a atenção e está associada

à corrente sanguínea e ao desempenho físico;

• Estimula a agressividade, a vitalidade e

energia;

• Aumenta a pressão sanguínea, promove o

aquecimento do corpo e estimula o sistema

nervoso.

VERMELHO

• Estimula a concentração e a criatividade;

• Age reforçando o sistema nervoso e os

músculos, inclusive o coração, facilitando a

circulação;

• Antidepressiva;

• Cor do intelecto

AMARELO

• Cor da alegria e da jovialidade

• Estimula o sangue, processos circulatórios,

funções mentais e sistema respiratório.

LARANJA

• Cor do equilíbrio de da calma;

• Benéfica para o sistema nervoso simpático e é

útil para a cura em geral, equilibrando e

recuperando as células;

• Produz efeito direto sobre as funções

cardíacas e pulmonar;

• Ajuda no tratamento da hipertensão.

VERDE

• Efeito relaxante e tranquilizador;

• Reduz o calor e a inflamação do corpo, como

ocorre nos casos de queimadura;

• Usada para terapias de distúrbios psíquicos e

agitações.

AZUL

• Sedativa;

• Relaxante;

• Cor usada em ambientes deCTI’seUTI’s.
LILÁS

• Estimula a imaginação;

• Estimula a criatividadeÍNDIGO
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• Bactericida e antisséptica;

• Estimula a criatividade cerebral;

• Normaliza as atividades hormonais e

glandulares;

• Alivia nevralgia e problemas associados aos

olhos, ouvidos e nariz.

VIOLETA

• Efeito isolante;

• Evita os efeitos maléficos ou benefícios das

cores.

PRETO

• Cor neutraBRANCO

• ESPAÇOS VERDES

Um projeto harmônico inclui a valorização dos espaços livres e verdes

desde o início do processo, ou seja, dar a mesma relevância para ambientes técnicos

àqueles de apoio a terapia e bem-estar, a partir do princípio que juntos serão mais

eficazes para a recuperação.

O HOSPITAL E A NATUREZA

A relação entre espaço interno e externo sofre inúmeras

transformações conforme a evolução das morfologias dos edifícios de saúde. De

templos e pórticos da antiguidade, até blocos monolíticos contemporâneos, podem

avaliar as maneiras de inserção de áreas livres ao projeto. Estas alterações estão

intimamente ligadas aos avanços da medicina, como descoberta de maneiras de

transmissão das doenças, assim como técnicas construtivas, que possibilitam a criação

de grandes vãos, edifícios de vários pavimentos, etc.

Com os avanços tecnológicos da construção civil, o uso de elevadores e a

oferta de terrenos nos grandes centros urbanos, ocorre uma transição entre os

hospitais Pavilhonares para complexos edifícios de inúmeros pavimentos, reconhecido

segundo MIQUELIN (1992) por blocos hospitalares. Trata-se de uma economia e

circulação, do percurso a ser percorrido pelo usuário, porém, desaparecem os jardins

internos, terraços e solários, substituídos por áreas especificamente embelezados com

plantas e floreiras, como os gigantes halls e pátios de serviços.

O desenvolvimento de um hospital humanizado está sujeito a um projeto

completo e harmônico, que consigo criar áreas agradáveis para o uso, refúgios em meio

ambientes sóbrios e complexos. Entretanto, no decorrer do desenho, este que é regido

por inúmeras normas e um extenso programa de necessidades, espaços livres muitas

vezes são aquelas sobras, cantos, quando não completamente deixados de lado.
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“Os jardins aquecidos nos estabelecimentos de saúde atuais

devem ser vistos como a ignorância da psique e do espírito no

tratamento da doença. O valor de um jardim e da psicologia

para a cura são, ambos, difíceis de quantificar ou provar. Mas

como uma alternativa ou como um complemento às

medicações, são um início para reavaliar a conexão entre

mente-corpo, e também para os profissionais terapêuticos de

se incluir um jardim dos sentidos ao edifício hospitalar.”.

(MARCUS e BARNES, 1995, p.09 apud VASCONCELOS, 2004,

p,83)

Podemos encontra exemplares desses grandes blocos verticais no

complexo dos Hospitais das Clínicas, em São Paulo. Unidades como o Instituto do

Coração e o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) (Fig. 19), com suas

altíssimas torres, onde o paciente perde completamente o contato com a escala da

cidade, restado observar as copas das poucas árvores que se situam nas redondezas.

O VERDE E SEUS BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS

Um dos aspectos mais notáveis da natureza é o seu constante

movimento. A eterna dança de seus elementos é o que desperta a curiosidade,

>> figura 20: instituto
do câncer do estado
são paulo
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proporciona estímulos sensoriais, e previne a monotonia. O simples balançar das folhas,

o vento, o movimento das nuvens, tudo isto é extremamente benéfico para o ser humano,

o distrai, relaxa e desperta nele pensamentos positivos.

O descanso e a recuperação de energia através do contato (sendo ele

físico ou visual) com a natureza foi um dos principais argumentos para a concretização

de parques, entre eles, o Central Park em Nova York (Fig. 20), por Olmsted. (ULRICH, 1990,

p.95 apud BIGOTO, s/d, p. 49)

“Não há como negar, o ‘espaço livre’ é o lugar da libertação do

homem, um espaço de festa. Por certo há um sentimento de que o

espaço ocupado, construído, é um lugar onde também o próprio

espaço é aprisionado, mas com o aprisionamento deste continente

o que é efetivamente atingido é seu conteúdo, o homem”.

(COELHO NETO, 2014, p.50 apud BIGOTO, s/d, p.50)

Os benefícios de contato com o meio ambiente são ainda mais

expressivos nos espaços construídos. Roger Ulrich, a partir da execução de diversos

experimentos, constatou que a visualização de ambientes naturais, se comparado com o

acesso apenas às cenas urbanas, é mais efetivo na recuperação dos componentes

psicológicos do estresse. Desta forma, é importante salientar a importância do projetar

aberturas em ambientes hospitalares, já que isto pode influenciar substancialmente no

estado emociona do enfermo, e como se dará a sua recuperação.

>> figura 21: central
park - ny

Ter acesso visual ao exterior é também importante para diminuir a

sensação de enclausuramento, decorrente da permanência de longos períodos de

tempo no mesmo local. Mesmo sendo apenas uma janela, esta atua como uma moldura

de variação da luz e suas diversas tonalidades de cor, que se misturam e transformam a

cena e o espaço, várias vezes durante o dia. A importância destes componentes foi

comprovada por Ulrich em 1984, quando apresentou um estudo que avaliou a influência

do acesso a paisagens naturais na recuperação de pacientes pós-cirúrgicos.
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A integração interior/exterior (Fig. 21 e 22) é também um benefícios para a

economia hospitalar. Os pacientes, em contato com o ambiente externo, necessitam de

doses menores de medicamentos, assim, como estadia mais curta, o que gera redução de

custos. Diminui-se o desgaste da equipe médica e de enfermagem, aumentando a

produtividade, e consequentemente, melhorando o atendimento. (VASCONCELOS, 2004,

p.79)

>> figura 22: integração
área verde exterior

>> figura 23: integração
área verde interior
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O PROJETO

ARQUITE_

TÔNICO

O propósito deste trabalho, é

entender de qual modo a arquitetura

consegue, e pode auxiliar (levando em

conta as devidas proporções), no

processo de tratamento dos pacientes

pediátricos, principalmente no que diz

respeito aos lugares arquitetônicos de

caráter público.

A intenção, por fim, é desenvolver

um projeto hospitalar habilitado como

unidade de média complexidade,

contemplando as normativas técnicas ,

além de promover um ambiente

humanizado de referência.
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• LOCALIZAÇÃO

O projeto está localizado próximo ao largo da matriz, na freguesia do ó. A

quadra de intervenção fica entre as avenidas: Ministro Petrônio Portela e Itaberaba.

Destaca-se a integração com a pré-existência, o Hospital Geral Vila Penteado. O local foi

escolhido a partir da análise e constatação do alto índice de pacientes pediátricos que

dão entrada na urgência e emergência do hospital pré-existente, mesmo esse não

possuindo atendimento especial para a pediatria.

Segundo o mapa digital da cidade de São Paulo (M.D.C.), Há um mini

terminal de ônibus nas proximidades (Terminal de Ônibus Conexão Petrônio Portela),

bem como diversos pontos de parada, além da futura estação de metro Itaberaba (linha 6

– laranja) aos fundos da área de intervenção.

Por meio do mapa de uso do solo, observa-se que a quadra de atuação faz

parte de uma ZEU (zona de estruturação urbana), onde foi adotado: CA = 4 | TO = 0,70.

>> figura 24:
foto aérea da
região de
inserção
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• PARTIDO ARQUITETÔNICO

Tendo como partido para o desenvolvimento do Hospital e Pronto Socorro

Infantil a intenção de promover um ambiente que traga ao usuário a sensação de

acolhimento, a premissa principal do projeto desenvolvido é permitir que o Hospital haja

com as premissas estudadas de humanização hospitalar, contando com espaços em que

haja comunicação com o meio externo através do verde, de obras de artes produzidas

pelos próprios pacientes e tudo contando com a excelência de um hotel, o que se torna

personalizável a partir do momento em que o usuário pode intervir em alguns espaços do

projeto.

A consciência do espaço projetado que estimule os pacientes faz parte do

processo de tratamento e cura psicológica social, ao inseri-lo em um ambiente pensado

nas suas amplas necessidades. Intencionalmente criado para agregar valores e

melhorias na vida social do paciente, o projeto tem a intenção que a experiência negativa

do hospital seja amenizada, e seja valorizado a vida.

• PROGRAMA

O programa do Hospital e Pronto-Socorro Infantil tem como base os

principais centos de referência médico pediátrico. O projeto pode ser subdivido de

acordo com o uso de seus pavimentos.
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PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
IMAGEM SEM ESCALA

PROGRAMA 

RECPÇÃO
HALL DE ESPERA
CAFÉ
PIANO
LOJAS

RECEPÇÃO
HALL DE ESPERA
COLETA DE EXAMES
SALA DE VACINA
FONOAUDIOLOGIA

RECEPÇÃO
ESPERA
TRIAGEM MÉDICA
FARMÁCIA
NEBULIZAÇÃO
PROCEDIMENTOS
IMOBILIZAÇÃO

LUDOTERAPIA
TURBILHÃO
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA SENSORIAL
PLAYGROUND

SALA DE EMERGÊNCIA
SALA DE OBSERVAÇÃO
SALA DE REUNIÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
DEPÓSITO DE MATERIAIS

H
O

S
P

IT
A

L
P

.S
.

C
L

ÍN
IC

A
S
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PLANTA MEZANINO
IMAGEM SEM ESCALA

PROGRAMA 

DIRETORIAS CLÍNICAS
DIRETORIAS MÉDICAS
SETOR ADMINISTRATIVO
SALAS DE REUNIÃO

OFTALMOLOGISTA
ENDOCRINOLOGISTA
ODONTOLOGIA
TERAPIAS

H
O

S
P

IT
A

L
C

L
ÍN

IC
A

S

MARKETING
T.I.
LOGÍSTICA
DESOMPRESSÃO
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PLANTA QUARTOS (JARDIM)
IMAGEM SEM ESCALA

PROGRAMA 

RECEPÇÃO
LEITO INDIVIDUAL
LEITO COLETIVO
DESCANSO MÉDICO
SALA DE PRESCRIÇÃO
SALA DE REUNIÃO

SOLARIUM
JARDIM
ESPELHOD’ÁGUA

H
O

S
P

IT
A

L
C

L
ÍN

IC
A

S

ENFERMARIA
ROUPARIA
ACOPANHAMENTO ESCOLAR
CONSULTÓRIO PSICÓLOGO
EXPURGO
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PLANTA QUARTOS TIPO
IMAGEM SEM ESCALA

PROGRAMA 

RECEPÇÃO
LEITO INDIVIDUAL
LEITO COLETIVO
DESCANSO MÉDICO
SALA DE PRESCRIÇÃO
SALA DE REUNIÃO

H
O

S
P

IT
A

L

ENFERMARIA
ROUPARIA
LUDOTECA
CONSULTÓRIO PSICÓLOGO
EXPURGO
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DECK CAPELA ECUMÊICA ESPELHOD’ÁGUA

PLANTA JARDIM TERAPÊUTICO
IMAGEM SEM ESCALA

BRINQUEDOTECA ATELIER DE ARTES

PROGRAMA 
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RECEPÇÃO RESTRITA TRANSFERÊNCIA SALA DE ESTERILIZAÇÃO

PLANTA CENTRO CIRÚGICO
IMAGEM SEM ESCALA

SALA DE ANÁLISES SALA DE ANESTESIA INSUMOS SALA DE CIRURGIA

PROGRAMA 

UTI’s CTI’s ISOLAMENTO ESTAR MÉDICO REUNIÃO SALA DE ESTUDOS

SALA DE REUNIÃO SALA DE CONFERÊNCIA ÁREA TÉCNICA
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PROGRAMA 

RECEPÇÃO
DEPÓSITO FARMÁCIA
DEPÓSITO DE VACINA
DEPÓSITO DE MATERIAL ESTÉRIL
MANUTENÇÃO ELÉTRICA
MANUTENÇÃO DE COMPONENTES
CARPINTARIA
ARQUIVO HOSPITALAR
SALA TÉCNICA
RECEPÇÃO DE ALIMENTOS
NUTRICIONIS
CÂMARA FRIA
COCÇÃO E LAVAGEM
COMEDORIA
ESTERILIZAÇÃO
LAVANDERIA
CENTRAL DE COSTURA
CENTRAL DE FUNCIONÁRIOS
VESTIÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS

1º SUBSOLO
IMAGEM SEM ESCALA
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PROGRAMA 

RECEPÇÃO
LABORATÓRIOS E ANÁLISES
SALA TÉCNICA
ALMOXARIFADO
ESTAR CLÍNICO
ESTAR MÉDICO
COLETA DE SANGUE
BANCO DE SANGUE
SALA DE HEMODIÁLISE
SALA DE INALAÇÃO
EXAMES E COLETAS
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PROGRAMA 

RECEPÇÃO
CÂMERA REFRIGERADA
AUTÓPSIAA
ANATOMOPATOLOGIA
ARQUIVO DE PEÇAS
BIÓPSIA
SALA DE PREPARO
SALA DE RECONHECIMENTO

SALA DO TABELIÃO
SALA DIRETOR MÉDICO
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CORTE AA
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CORTE BB

98 99



ELEVAÇÃO 

100 101



DETALHE QUARTO

PISO VINÍLICO 
EM MANTA 
MONOLÍTICA
(área seca 
48m²)

JARDIM 
VERTICAL
(revestimento 
externo)

BANCO DE
TRANSFERÊNCIA
(0,45cm X 0,70cm)

REVESTIMENTO
EM PISO EPÓXI
(área molhada
6,17m²)

DETALHE PISO
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DETALHE FACHADA DETALHE FACHADA
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CONSIDE_

RAÇÕES FINAIS
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O projeto de um hospital vai além de obedecer a regras e normas. É uma longa e

árdua jornada, que adentram muitos conhecimentos para além da arquitetura. Para se

desenhar um hospital humanizado, é preciso antes conhecer as necessidades e desejos,

as percepções dos seres humanos e reconhecer seus interesses, aflições e medos.

Foi estudado a história e evolução desses edifícios, e nos deparamos com diversas

realidades e concepções do que é humano e como deveria ser tratado quando enfermo. A

psicologia, e suas ramificações, ajudaram a entender um pouco sobre pessoas,

principalmente a criança, e o que influencia o seu comportamento e suas respostas

diante estímulos do ambiente.

Um desenho que nasce de toda essa caminhada é um conceito, não é um projeto final

a ser executado, é apenas o começo de um longo processo, que requer tempo e uma

vasta equipe interdisciplinar.

O verbo “personalizar” indica tornar pessoal, conceder qualidade de pessoa, é a partir

desta atitude que surge o Hospital e Pronto-Socorro Infantil apresentado neste trabalho.

Ainda que a arquitetura não seja capaz de sozinha cura uma enfermidade, é possível que

esta seja pensada de forma a amenizar o sofrimento deste usuário que se mostra

extremamente sensível e vulnerável psicologicamente. Acredita-se que essa seja a

maior contribuição do arquiteto, munido de diversos conhecimentos adquiridos ao longo

de todo o processo.
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