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RESUMO 
 

Nos dias atuais é cada vez mais latente a necessidade da presença do 

arquiteto nos projetos que envolvam a ambientes hospitalares. A compreensão do 

que representa desenvolvimento da tecnologia é fundamental para que os espaços a 

serem projetados, sejam flexíveis e não se tornem obsoletos. Porém, na contra mão 

da fria tecnologia, pesquisas apontam que as condições ambientais em ambientes 

hospitalares, como por exemplo, em salas de exames de Ressonância Magnética e 

Tomografia diminuem os anseios e expectativas do paciente e facilita a execução do 

trabalho do profissional de saúde. A questão da humanização na arquitetura 

hospitalar se torna extremamente importante no processo projetual. O presente 

trabalho tem como objetivo apresentar reflexões sobre as condições ambientais de 

um Estabelecimento de Assistência à Saúde através da legislação local e conceitos 

de humanização. Para tanto será abordado o caso de um Centro de Bioimagem 

existente. 

 

 

Palavras-chave: Arquitetura de sistemas de saúde, arquitetura hospitalar, 

Humanização, tecnologia, paciente. 



 

ABSTRACT 
 

Nowadays, the role of the architect is becoming more important for the 

development of design projects concerning the built space for hospitals and health 

care centers. The understanding of medical technology developments is crucial for 

the proposal of flexible spaces working with current health care demands. On the 

other hand, is has been pointed out by surveys that the comfort throughout the 

hospital facilities calms down the patient’s anxiety and helps the performance of 

health treatment as in Magnetic Resonance or Tomography rooms, for instance. The 

human aspect regarding the hospital architecture becomes a major subject when it 

comes to the design process. The following essay analyzes the spatial conditions 

inside a Health Care Center based on the local zoning requirements and its related 

human aspects taking as starting point an existing Bio Image Center. 

 

 

Key-words: Architecture for Health Infrastructure, Hospital Architecture, 

Humanization, Technology, Patient. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao se discutir projetos de arquitetura para edifícios destinados à assistência 

a saúde, é fundamental a compreensão da evolução da tecnologia médica bem 

como suas conseqüências. 

Os novos métodos de diagnóstico por imagens apresentam seus resultados 

em arquivos eletrônicos que podem ser armazenados em espaços muito reduzidos, 

tornando o “antigo” arquivo de resultados, num espaço obsoleto. 

Conseqüentemente, os espaços hospitalares acabam sendo projetados para 

serem, a cada dia, mais flexíveis e impessoais 

Em contrapartida, os ambientes que são diretamente destinados aos 

pacientes requerem mais atenção do ponto de vista de conforto e humanização. 

Pesquisas apontam que as condições ambientais em ambientes 

hospitalares, como por exemplo, sala de exames de Ressonância Magnética e 

Tomografia Computadorizada podem diminuir os anseios e expectativas do 

paciente, o que facilita a execução do trabalho do profissional de saúde. 

A preocupação com os pacientes deve existir em todo o projeto, desde a 

concepção, como um todo, até nos detalhes do seu interior. Cores, texturas, 

aberturas para visualização do exterior e entrada de luz, materiais naturais, como a 

pedra e a madeira, que ajudam a criar ambientes mais relaxantes e que auxiliam na 

recuperação do paciente. 

Com isto evidencia-se a grande importância do tema, que passa a ser 

discutido com o objetivo apresentar reflexões sobre as condições ambientais de um 

Estabelecimento de Assistência à Saúde (EAS). 

A problemática centra-se em na questão das condicionantes limítrofes para 

o desenvolvimento de um projeto de arquitetura considerando a legislação vigente e 

os conceitos de humanização. 

Delimita-se esse estudo à análise de um Centro de Bioimagem, com 

enfoque em determinados ambientes da mesma, como sala de espera, sala de 

exames de tomografia e ressonância. 

A metodologia da pesquisa se orienta em pressupostos teóricos de autores 

com base em pesquisa bibliográfica e exploratória para a análise e interpretação 

crítica sobre o tema.  



14 

O processo de pesquisa é desenvolvido a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

A relevância desse estudo centra-se na reflexão das diretrizes para projetos 

de ambientes de saúde, especialmente para os que tiverem por objetivo atender às 

finalidades similares aos Centros de Bioimagem. 

A monografia está formada por seis capítulos e as considerações finais. A 

parte introdutória apresenta uma visão geral do tema, enfocando os objetivos do 

estudo, a problemática, a justificativa e a relevância do assunto nos dias atuais.  

O primeiro capítulo apresenta um pouco sobre a arquitetura, demonstrando 

para tanto o papel do arquiteto nos dias atuais. 

O segundo capítulo enfoca o diagnóstico por imagem, através de um breve 

histórico e abordagem sobre as definições de tomografia computadorizada, 

ressonância magnética e ultra-som. 

O terceiro capítulo aborda a legislação vigente, aplicada em projetos 

arquitetônicos quando se tratar de Unidades Assistenciais à Saúde, principalmente 

para Centos de Bioimagem. 

O quarto capítulo apresenta o que venha a ser a humanização, levando-se 

em consideração sua importância nos dias atuais. 

O quinto capítulo enfoca a qualidade e as condições de conforto ambiental 

para um EAS. 

O sexto capítulo aborda um estudo de caso, sendo que em tal analisa-se a o 

caso de um Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI). 

E por fim apresenta-se através das considerações finais uma síntese 

analítica pessoal da pesquisa. 
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1. A ARQUITETURA 

 

1.1. Definição de Arquitetura 

Arquitetura, em seu sentido mais amplo compreende na arte e na técnica de 

organizar e configurar espaços a fim de construir o meio-ambiente propício à vida 

humana. 

É difícil definir com precisão o que venha a ser arquitetura, visto que nos 

dias atuais a vida encontra-se em constantes mudanças, principalmente em um 

mundo complexo e sujeito a mudanças tão aceleradas, onde a dinâmica da vida 

torna indispensável uma constante reavaliação do pensamento teórico e prático. 

Mas existe um acordo sobre a definição de arquitetura, através das palavras do 

arquiteto e urbanista Lúcio Costa (1902-1998): 

 
"Arquitetura é antes de mais nada construção, mas, construção 
concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o 
espaço para determinada finalidade e visando a determinada 
intenção. E nesse processo fundamental de ordenar e expressar-se 
ela se revela igualmente arte plástica, porquanto nos inumeráveis 
problemas com que se defronta o arquiteto desde a germinação do 
projeto até a conclusão efetiva da obra, há sempre, para cada caso 
específico, certa margem final de opção entre os limites - máximo e 
mínimo - determinados pelo cálculo, preconizados pela técnica, 
condicionados pelo meio, reclamados pela função ou impostos pelo 
programa, - cabendo então ao sentimento individual do arquiteto, no 
que ele tem de artista, portanto, escolher na escala dos valores 
contidos entre dois valores extremos, a forma plástica apropriada a 
cada pormenor em função da unidade última da obra idealizada." 1 

 

Em uma mesma linha de pensamento, Zanettini (2002), define arquitetura 

como a relação equilibrada entre conhecimento racional e conhecimento sensível, 

ou seja, é o resultado físico e espacial do equilíbrio harmonioso entre o mundo 

racional e o mundo sensível. 
No entanto, normalmente a arquitetura é associada diretamente ao problema da 

organização do homem no espaço. 

                                                      
1 O que é arquitetura. Disponível em: http://www.iabsp.org.br/oqueearquitetura.asp. Acesso em 08 
jan. 2008 
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2. HISTORICO DO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 

A descoberta do diagnóstico por imagem representa um avanço para a 

medicina tão importante quanto à descoberta dos antibióticos e das vacinas.2 

A evolução da Radiologia3 nas últimas décadas tem sido enorme, o que 

repercutiu na maior importância que os métodos de diagnóstico por imagem hoje 

exercem na atividade de diversas especialidades médicas. 

Szejnfeld (2003, p.5) comenta que na atividade médica, o diagnostico por 

imagem, influencia de forma categórica as decisões terapêuticas, a evolução e o 

conhecimento das doenças, sendo uma das ferramentas a promover melhoria no 

bem-estar das pessoas e contribuindo, significativamente, para o aumento da 

expectativa de vida dos seres humanos. 

Afirma também que o glossário, de como o diagnostico por imagem muda a 

decisão medica e influencia o resultado do tratamento e prognostico da qualidade e 

da vida, é interminável e ainda não concluído. 

 

2.1. Histórico do Desenvolvimento de Tecnologias Médicas e o Serviço 
de Diagnóstico por Imagem 

 

Na década de 50 começam a surgir às indústrias que fabricavam insumos e 

equipamentos de uso médico no Brasil, sendo que os produtos que começaram a 

ser produzidos foram artigos de pouca complexidade como seringas e agulhas. 

Surgem juntamente os fabricantes de aparelhos de anestesia.  

Já na década de 60, surgem os fabricantes de instrumentos cirúrgicos. Na 

década de 70 começam a aparecer empresas de aparelhos e filmes de raios X, bem 

como instrumentos de laboratório, eletro médicos e monitoração, dialisadores e 

oxigenadores, válvulas cardíacas e marca-passos. Tal crescimento acompanha uma 

expansão da demanda. (Gutierrez e Alexandre, 2004). A década de 1980 marcou o 

esgotamento desse processo de crescimento, ocorrendo grandes mudanças no 

âmbito macroeconômico.  

Segundo Gutierrez e Alexandre (2004, p. 131): 

                                                      
2 SABBATINI, Renato. PhD, fundador do Núcleo de Informática Biomédica da UNICAMP. 
3 Ciência que estuda órgãos e/ou estruturas através da utilização dos raios-x, envolvendo um 
processo de revelação. 
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Todavia, a estreita ligação entre a indústria de eletro médicos, 
estabelecida no país na década anterior, e as tecnologias de 
informática, fizeram com que a reserva de mercado estabelecida para 
o setor de informática, através da Lei 7.232/84 (Lei de Informática), 
fosse estendida a essas empresas. Esse processo é conhecido como 
capitalização da saúde. Nesse período, o Estado provia e pagava a 
ampliação da demanda por serviços e produtos médicos, além de 
financiar os investimentos e contratar os serviços da rede privada.  

 

Esse modelo foi fortemente criticado pelo movimento sanitarista, que 

defendia um sistema de saúde focado na prevenção da doença e na promoção da 

saúde. 

Nas palavras de Gutierrez e Alexandre (2004, p. 131/132): 

 
As idéias sanitaristas foram sacramentadas nos capítulos dedicados 
à área social da Constituição Federal de 1988, para produtos que 
utilizam processamento digital de informações. Os resultados da 
política de reserva de mercado da década de 1980 foram limitados. A 
abertura comercial ocorrida na década seguinte expôs a debilidade 
da indústria nacional, que se afastou da fronteira tecnológica do setor 
e se mostrou pouco competitiva, havendo crescimento significativo 
das importações e elevação do déficit do setor nesse período. 

 

Dessa maneira, verifica-se que a década de 1990 foi marcada por grandes 

mudanças em relação ao departamento da saúde. Neste contexto as empresas 

buscaram novas estratégias. Buscaram especializações no mercado. 

Em relação ao setor de diagnóstico por imagem, ocorreram grandes avanços 

na tecnologia, principalmente relacionados à ressonância magnética, tomografia 

computadorizada e ultra-som.  

Além da existência de unidades especializadas na área de diagnósticos por 

imagem, estão surgindo também os laboratórios de análises clínicas que acabaram 

se especializando em tais procedimentos. 

A comodidade ganhou importância nos dias atuais. Antes o paciente 

precisava locomover-se muito para realizar um exame. Hoje, no entanto, os 

laboratórios definem uma área de atuação para um determinado número de pessoas 

e ali projetam um centro. Assim, dificilmente o paciente precisa sair do bairro onde 

reside para realizar um exame. 

Os chamados Centros de Diagnósticos apresentam um novo conceito de 

laboratórios no mercado: além dos exames de sangue e laboratoriais, também 
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oferecem exames complementares como, de imagens, ergonometria, cardiologia, 

urologia, audiometria, entre outros. 

Segundo Kelner4 (2007), 

 
Mais que a questão estética, os projetos na área de laboratórios 
precisam privilegiar a segurança, tanto do paciente quanto do 
funcionário. “A questão da biossegurança, por exemplo, é essencial”, 
enfatiza. “Pela biossegurança passam os cuidados no contato com 
materiais infectados e o seu correto acondicionamento em lixos 
próprios, para evitar, por exemplo, que alguém se machuque com 
uma agulha contaminada. 

 

Um projeto na área de medicina diagnóstica não pode deixar de lado a 

seguinte particularidade: é através das mãos que se transmite o maior número de 

doenças na área de saúde. Para obter um menor índice de infecções, em todas as 

áreas em são realizadas consultas ou exames é obrigatória a presença de um 

lavatório, de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

A acessibilidade é outro ponto fundamental a ser levado em conta nos 

projetos dos centros de medicina diagnóstica. São necessárias áreas de circulação 

onde se possa transitar com macas, no caso de precisar remover o paciente. Os 

banheiros para portadores de necessidades especiais já prevêem portas mais largas 

e que abrem para fora, proporcionando mais segurança ao paciente. 

Finaliza-se esse capítulo com o esclarecimento dos principais exames de 

imagem: ultra-sonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. 

                                                      
4 Flavio Kelner, presidente da ABDEH. 
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2.2. Ultra-Sonografia 

 

É um método de imagem que se baseia na reflexão de ondas sonoras de 

alta freqüência (ultra-som) pelos órgãos do corpo humano, resultando na formatação 

de imagens no monitor. È um método não invasivo, com boa sensibilidade, de baixo 

custo e que não utiliza radiação, o que facilita seu emprego em praticamente todas 

as partes do corpo. 

Apenas para exemplificar, existem pelo menos 03 tipos base de ultra-

sonografia: a Doppler, a tridimensional e o 4D, sendo o último considerada a 

tecnologia mais avançada em ultra-sonografia. 

A primeira é geralmente utilizada para detectar estreitamentos ou 

entupimentos nas artérias ou coágulos nas veias. 

A segunda é uma técnica mais moderna sendo utilizada principalmente na 

avaliação do útero e da anatomia fetal. 

 

 
Figura 01 -  Exemplo de Equipamento: ultra-som 
Fonte: Toshiba Medical Center 

 

2.3. Tomografia Computadorizada 

 

Segundo Lopes (2007), a história dos exames de imagem pode ser dividida 

em antes e depois da tomografia. Criada na década de 70, ela foi o primeiro exame 

capaz de flagrar detalhes da anatomia dos órgãos em funcionamento. Antes dela, as 

imagens captadas pelas radiografias tradicionais eram borradas e disformes. Além 

disso, os tomógrafos de última geração registram o organismo numa velocidade 

impressionante – 192 quadros por segundo. Os primeiros aparelhos faziam uma 
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imagem a cada dez minutos. Na tomografia, feixes de raios X, vindos de todas as 

direções, cruzam o corpo do paciente. As imagens criadas por eles são lidas por 

computadores e transformadas em desenhos coloridos tridimensionais. 

A tomografia computadorizada está ficando cada vez mais conhecida como 

um recurso de diagnóstico fundamental para todas as especialidades, mas com 

especial aproveitamento na Oncologia. A identificação precoce de tumores 

minúsculos - às vezes não maiores do que uma ervilha- permite a antecipação do 

início do tratamento, o que em alguns casos é toda a diferença entre a vida e a 

morte. Os exames sofisticados que já foram popularizados são as tomografias 

computadorizadas, principalmente na área de cardiologia. Os mais avançados 

equipamentos permitem, por meio de imagens tridimensionais, que os médicos 

visualizem com mais segurança a extensão e a gravidade de doenças coronarianas. 

Os Centros de Diagnósticos estão se equipando para realizar os mais diferentes 

tipos de exames. 

 
Figura 02 -  Exemplo de Equipamento: tomógrafo computadorizado 
Fonte: http://www.medical.philips.com 

Figura 03 -  Exemplo de Imagem gerada por um exame de tomografia 
Fonte: Toshiba Medical Center 
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2.4. Ressonância Magnética 

 

O princípio da Ressonância Magnética é conhecido desde os trabalhos de 

Bloch e Purcell na década de 40, todavia somente nos anos 70 é que as primeiras 

imagens médicas de RM foram obtidas. 

O exame é feito a partir de um equipamento computadorizado que utiliza 

ondas de rádio e campos magnéticos para a obtenção de imagens do corpo humano 

em vários planos e não utiliza radiação ionizante. È o exame de imagem mais 

moderno que existe atualmente, embora não solucione todas as dúvidas dos 

médicos. 

 

Figura 04 -  Exemplo de Equipamento: ressonância magnética 
Fonte: http://www.medical.philips.com 

 
 

Figura 05 -  Exemplo de Imagem gerada de um exame de ressonância magnética 
Fonte: www.imaginologia.com 
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A diferença entre uma tomografia computadorizada e uma ressonância 

magnética é o tipo de sinal utilizado na formação das imagens: 

 
A tomografia computadorizada (TC) utiliza radiação ionizante, que 
são os raios-X. A ressonância magnética (RM) não. Na TC, os raios-X 
atravessam o corpo do paciente, sendo detectados do outro lado, 
dependendo da interação com os órgãos e tecidos. Já na RM, o 
paciente é submetido a um forte campo magnético associado a uma 
bobina de radiofreqüência, que emite os sinais sonoros. Estes 
modificam a rotação dos núcleos dos átomos de hidrogênio, 
presentes em quantidades diferentes em cada tecido. A interrupção 
da aplicação dos campos e sinais sonoros permite aos prótons 
retornarem ao seu estado basal. Quando o fazem, emitem sinais que 
serão geradores das imagens. ( GUIMARÃES5, 2007 ) 

 

Outra diferença significativa apontada pela radiologista é o tempo de 

realização dos exames que no caso de uma TC, varia em média 05 minutos e uma 

RM leva 30 minutos e é possível estudar praticamente o corpo todo. 

 

 

                                                      
5 Amisa Guimarães, médica especialista em radiologista. 
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CAPÍTULO III 

LEGISLAÇÃO 
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3. A ARQUITETURA HOSPITALAR E A LEGISLAÇÃO 

 

 

De acordo com GÓES (2004), as normas do ministério da Saúde são os 

parâmetros mais confiáveis para projetos de ambientes hospitalares. 

Entre as diversas normas, 04 delas devem ser citadas, pois condicionam 

limites para a elaboração do projeto arquitetônico de um Centro de Bioimagem: a 

Resolução da Diretoria Colegiada nº 50 de 2002 (RDC50) - Regulamento técnico 

para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, a Portaria 453/98 - Diretrizes básicas de 

proteção radiológica, a Norma Brasileira 9050 de 2004 (NBR 9050) - Acessibilidade 

a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e por fim a Resolução da 

Diretoria Colegiada nº 306 de 2004 (RDC306/04) - Gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde. 

A RDC 50 estabelece o escopo mínimo dos projetos de arquitetura e dos 

projetos complementares de um EAS. 

“A RDC 50 é um regulamento técnico, com regras flexíveis, que permitem 

uma maior liberdade de ação aos projetistas, visto que não mais precisam ficar 

presos a modelos arquitetônicos preestabelecidos,” afirma GÓES (2004). 

Os EAS, devido à complexidade de seus programas e às inovações 

tecnológicas, devem ser pensados e projetados com flexibilidade e agilidade, 

adaptável às modificações impostas.  

A partir da RDC 50, é possível encontrar em formato de tabelas, diretrizes 

para o dimensionamento e quantificação, além de orientações básicas sobre as 

instalações prediais necessárias para cada ambiente. 

Existem outras ferramentas que podem colaborar com a manipulação das 

informações necessárias para o desenvolvimento de projetos de arquitetura de EAS. 

 
Uma delas, bastante utilizada, é a ficha técnica, onde são anotadas 
informações sobre o setor e a unidade onde se localiza o ambiente, o 
tipo de usuário, condicionantes ambientais recomendados, tais como 
a área mínima do cômodo, área de ventilação e iluminação, nível de 
iluminamento, vão livre de portas, altura de peitoril, pé-direito, 
materiais de revestimento, bancadas, fluxos, equipamentos, 
mobiliário, instalações e croquis ilustrativos. (TOLEDO, 2006, p.68), 
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O Ministério da Saúde, através de sua coordenação geral de projetos, 

disponibilizou um sistema de informações, o SOMASUS (2005), na tentativa de 

auxiliar os profissionais relacionados à área de saúde. 

Entretanto, Toledo (2006) alerta que a principal diferença entre um 

especialista em arquitetura hospitalar e demais arquitetos é o profundo 

conhecimento dos ambientes hospitalares. 

Para um Centro de Bioimagem, tema central desse estudo, apresenta-se 

apenas como um exemplo, as fichas técnicas referentes às salas de exames de 

tomografia computadorizada e ressonância magnética disponibilizadas pelo sistema 

SOMASUS. 
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SALA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA 
 

 

Atividades 
4.2.12 - Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores 
4.2.5.c - Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da tomografia- através do emprego de 
radiações ionizantes. 

Características do Espaço Físico

Área mínima: 
ADE, com distâncias mín. entre as bordas ou extremidades do equipamento e todas as paredes da sala 
igual à: 
             - 1,0 m das bordas laterais da mesa de exame do equipamento; 
             - 0,6 m das demais bordas ou extremidades do equipamento. 

Área média: 43,2 m² 
Pé direito mínimo: Ver código de obras local. 

Piso: Liso (sem frestas), resistente ao desgaste, impermeável, lavável, de fácil higienização e resistente aos 
processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede: Devem ser lisas, sem textura, sem saliências. Deve possuir blindagem que proporcione proteção 
radiológica às áreas adjacentes. 

Teto: 
Contínuo, sendo proibido o uso de forros removíveis, de fácil higienização e resistente aos processos de 
limpeza, descontaminação e desinfecção. Deve possuir blindagem que proporcione proteção radiológica às 
áreas adjacentes. 

Porta: Revestida com material lavável. ADE, com mínimo de 1,20m. Deve possuir blindagem que proporcione 
proteção radiológica às áreas adjacentes. 

Bancada: Não se aplica. 
Condicionantes Ambientais

Temperatura ideal: 21 - 24 ºC 
Umidade ideal: 4 0 - 60 % 

Nível de iluminamento: 150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de diagnóstico. 
Área mínima de ventilação/iluminação natural Ver código de obras local. 
Quanto ao risco de transmissão de infecção: Área semi-crítica 

Infra-estrutura Necessária
Instalações elétrica e eletrônica: Elétrica diferenciada. 

Instalações hidráulica e fluído-mecânica: Sem necessidade específica 
Instalações de climatização: Ar condicionado - Filtragem mínima de insuflamento G3. 

Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) 
Instalações Sanitárias: Não se aplica 

Instalações de prevenção e combate a incêndio Ver código de obras local 
Instalações elétricas de emergência: Elétrica de emergência - grupo 1, classe 15. 

Gases medicinais: Ar comprimido medicinal (01 ponto para cada sala) 
Resíduos Gerados

Tipo: Resíduo infectante – Grupo A, químico – Grupo B, 
radioativo – Grupo C e perfuro cortante- Grupo E 

Figura 06 -  Ficha técnica : SALA DE EXAMES DE TOMOGRAFIA 
Fonte: www.saude.gov.br/somasus 
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SALA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA 
 

  

Atividades 
4.2.5.e - Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da ressonância magnética- através de técnica 
que utiliza campos magnéticos; 
 

Características do Espaço Físico

Área mínima: 
ADE, com distâncias mínima entre as bordas ou extremidades do equipamento e todas as 
paredes da sala igual à: 
             - 1,0 m das bordas laterais da mesa de exame do equip.; 
             - 0,6 m das demais bordas ou extremidades do equipamento. 

Área média: 46,80 m² 
Pé direito mínimo: Ver código de obras local. 

Piso: Liso (sem frestas), resistente ao desgaste, impermeável, lavável, de fácil higienização e 
resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. 

Parede: Devem ser lisas, sem textura, sem saliências. Deve possuir blindagem que proporcione 
proteção magnética. 

Teto: Deve ser liso e fácil de limpeza. 
Porta: Revestida com material lavável. ADE, com mínimo de 1,20m. 

Bancada: Não se aplica. 
Condicionantes Ambientais

Temperatura ideal: 21 - 24 ºC 
Umidade ideal: 4 40 - 60 % 

Nível de iluminamento: 150 a 300 lux-geral / 300 a 750 lux-mesa de diagnóstico. 
Área mínima de ventilação/iluminação natural Ver código de obras local. 
Quanto ao risco de transmissão de infecção: Área semi-crítica 

Infra-estrutura Necessária
Instalações elétrica e eletrônica: Elétrica diferenciada. 

Instalações hidráulica e fluído-mecânica: Sem necessidade específica 
Instalações de climatização: Ar condicionado - Filtragem mínima de insuflamento G3. 

Instalações de proteção contra descarga elétrica: Instalação padrão (sem requisitos específicos) 
Instalações Sanitárias: Água fria - lavatório para as mãos. 

Instalações de prevenção e combate a incêndio Ver código de obras local 
Instalações elétricas de emergência: Elétrica de emergência - grupo 1, classe 15. 

Gases medicinais: Ar comprimido medicinal (01 ponto para cada sala) 
Resíduos Gerados

Tipo: Comum – Grupo D 

Figura 07 -  Ficha técnica : SALA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
Fonte: www.saude.gov.br/somasus 
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Para a implantação de uma Unidade de Bioimagem, que execute exames de 

tomografia computadorizada e raios-X, deve-se também obedecer a Portaria 453/98 

que define diretrizes básicas de proteção radiológica. 

Para os ambientes que acomodem equipamentos que emitam raios 

ionizantes, como o caso de salas de exames de tomografia, a Portaria 453/98, 

ressalta alguns itens importantes como: 

 Existência de proteção radiológica através de blindagens de paredes, 
pisos, teto e portas; 

 Toda superfície de chumbo deve estar coberta com revestimento protetor 
como lambris, pintura ou outro material adequado; 

 Cabine de comando com dimensões e blindagem que proporcione 
atenuação suficiente para garantir a proteção do operador; 

 A cabine deve permitir ao operador, durante a execução do exame, tenha 
total comunicação e observação visual do paciente mediante um sistema 
de observação eletrônico (televisão) ou visor apropriado, 

 A cabine deve estar posicionada de modo que, durante as exposições, 
nenhum indivíduo possa entrar na sala sem ser notado pelo operador; 

 Sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o 
símbolo internacional da radiação ionizante acompanhado das 
inscrições: "raios-x, entrada restrita" ou "raios-x, entrada proibida a 
pessoas não autorizadas"; 

 Sinalização luminosa vermelha acima da porta de entrada com um aviso 
de advertência durante o procedimento; 

 Quadro com orientações em relação à proteção radiológica, em lugar 
visível; 

 

Figura 08 -  Símbolo internacional de radiação ionizante. 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1994), nas normas 

“NBR 9050: acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, 



31 

espaços, mobiliário e equipamentos urbanos”, recomenda detalhes de projeto e de 

construção para atender as pessoas portadoras de deficiência. 

A NBR 9050(1994), considera que o módulo referencial para definir 

parâmetros básicos de acessibilidade é a projeção de 0,80m por 1,20m no piso, 

ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de rodas. 

Figura 09 -  NBR9050: Módulo de referência
Fonte: ABNT(1994) 

 

Define-se dessa maneira, dimensões mínimas de vários espaços, elementos 

construtivos e equipamentos como por exemplo circulações verticais e horizontais, 

portas e sanitários. 

Finalmente a ANVISA, com a finalidade de evitar prejuízos ou riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente, determina a RDC306/04 que dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

A partir de classes e subclasses desse resíduo, é possível gerenciar, 

armazenar, tratar e transportar-los de forma eficiente, visando à proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio 

ambiente. 

Segundo a RDC 306/04, os resíduos são classificados em: 

 GRUPO A - Resíduos com a possível presença de agentes biológicos 

que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. 

 GRUPO B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de 

suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade.  

 GRUPO C - Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 
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isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista.  

 GRUPO D - Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 

resíduos domiciliares.  

 GRUPO E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: 

Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 

capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os 

utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 

sanguínea e placas de Petri) e outros similares.  
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CAPÍTULO IV 

HUMANIZAÇÃO 
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4. HUMANIZAÇÃO 

 

4.1. O Conceito 

O crescente número de hospitais demonstra a preocupação com saúde e o 

bem estar do homem. Com isto cada vez mais aumenta o investimento na área de 

saúde, principalmente nas grandes capitais. 

Segundo Martins (2004, p. 01): 

 
Os estabelecimentos assistenciais de saúde são empresas 
complexas, abrigando diversos setores, cada um com sua 
especificidade e função. São empreendimentos que exigem grandes 
investimentos na construção, na compra de equipamentos e, 
principalmente, na manutenção dos custos operacionais. No setor 
público, esses custos operacionais crescem proporcionalmente às 
transformações construtivas executadas sem planejamento. Além 
disso, os problemas iniciais de projeto, decorrentes de soluções 
arquitetônicas inadequadas ao clima, são agravadas com as 
ampliações para o atendimento da demanda crescente de pacientes 
e o acompanhamento de novas tecnologias e equipamentos. 

 

Em evento realizado e publicado pela revista Projeto Design6 (2003), Jarbas 

Karman, retrata que as construções de saúde estão sujeitas à “introdução de novas 

técnicas e tecnologias, e, portanto, requerem grande potencial de atualização para 

não entrar em obsolescência física e funcional”. 

Ainda nas palavras de Karman7 (2003) “O hospital é um permanente 

canteiro de obras”. Considerar no projeto a realidade da atualização e expansão 

constantes é essencial para que o edifício possa corresponder às demandas futuras. 

Outro fator importante é a inter-relação de diversos aspectos, o que faz com que 

haja múltiplas prioridades. “Aspectos como humanização, funcionalidade e fluxos 

devem ser considerados já no primeiro traço. Não funciona querer desenvolver o 

projeto e depois voltar para decidir onde ficarão os jardins”, exemplifica Karman.8 

 

Com isto verifica-se que humanizar o ambiente hospitalar é fortalecer um 

comportamento ético, bem como articular um ambiente em que a pessoas se sintam 

                                                      
6 Vide: CORBIOLI, Nanci. Ambiente hospitalar requer humanização e potencial de atualização 
constante. Revista Projeto Design, São Paulo, n. 283, set. 2003. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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bem. Incorporar a necessidade de acolher o imprevisível, o incontrolável, o diferente 

e o singular.  

Humanizar é seguir medidas em que tanto os profissionais quanto os 

usuários considerem o conjunto dos aspectos físicos, e venham deste modo a 

assumir uma postura ética. Resumidamente pode-se dizer que humanizar é alcançar 

benefícios mútuos para a saúde dos usuários, dos profissionais e da comunidade. 

Segundo Carlos Eduardo Pompeu9, um projeto de arquitetura deve reunir 

determinadas características que venham a assegurar uma funcionalidade, mas tudo 

isto sem se esquecer do bem-estar dos usuários. 

Antes de tudo, afirma que “O hospital tem de ser bom e parecer bom para 

dar a sensação de confiança”. Ainda retrata que o psiquismo é de extrema 

importância para a rápida recuperação do paciente: “Nosso psiquismo pode ser 

motivado ou deprimido e isso é regulado em grande parte pelas emoções”. 10  

Ainda sobre o tema, Pompeu expõe que o espaço hospitalar deve ser 

motivado “por formas, cores, ambientação, luz, som ou odores e jardins, entre outras 

possibilidades”. Mas importante salientar que a utilização de tais recursos depende 

das condições financeiras da instituição. Mesmo com orçamentos escassos o 

arquiteto tem a função de buscar soluções de humanização. 

Segundo publicação da Revista Projeto Design (2003) apud Pompeu 

existem diversos cuidados relacionados à humanização dos ambientes hospitalares. 

Como exemplo Pompeu cita: 

 
Um edifício que apresenta circulações independentes para pacientes 
e equipes técnicas, o elevador pode ser ambivalente (abrir para os 
dois lados), o que permite seu remanejamento conforme as 
necessidades; porém, sua programação deve prever o atendimento 
de apenas um dos setores por vez, para que o público em geral não 
ocupe a cabine juntamente com pacientes em macas ou recebendo 
soro, funcionários removendo lixo ou equipes de serviços em geral. 
Também o lobby merece atenção.  

 

Ainda na mesma publicação, Pompeu comenta que “O paciente fica 

deprimido quando dá entrada no hospital e encontra outras pessoas passando mal 

enquanto aguardam atendimento”. 

                                                      
9 Integrante da Pompeu Arquitetura de Hospitais 
10 CORBIOLI, Nanci. Ambiente hospitalar requer humanização e potencial de atualização 
constante. Revista Projeto Design, São Paulo, n. 283, set. 2003. 
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Nas palavras de Zanettini a Projeto Design (2003) o arquiteto deve ser 

sensível independentemente do tipo de projeto, sendo este hospitalar ou não. Mas 

em relação à arquitetura hospitalar tal fato deve ser uma solução para se harmonizar 

os diversos aspectos de um hospital. “Arquitetura é o resultado físico-espacial do 

encontro equilibrado e harmônico entre o mundo racional e o mundo sensível”, 

(CORBIOLI, 2003 apud Zanettini). 

 

4.2. O Papel do Arquiteto no Hospital 

 

No início do século XX, Guadet (1909) afirmou que o hospital considerado 

perfeito há vinte anos, hoje está completamente superado e o hospital que é 

considerado perfeito nos dias atuais, também será obsoleto daqui a vinte anos. 

Guadet (1909) considera também que o programa hospitalar de cada época 

reflete o estado de ciência da medicina. 

Quase um século após, apesar de viver em um contexto contemporâneo 

completamente diferente, Bitencourt (2006, p.34) reafirma que: 

 
Ao projetar-se o hospital, o profissional trabalha o programa de 
necessidade físico-funcional arquitetônica de forma a contemplar as 
atividades a serem realizadas naquele ambiente. [...] No entanto, em 
uma época de intensa dinâmica social e tecnológica, as edificações 
tendem a perder muito rapidamente sua função original, exigindo 
adequações, seja porque mudaram as expectativas sociais ou 
econômicas, sejam porque novas tecnologias as fazem obsoletas.  

 

Já Miquelin (1992) realça sua preocupação com o paciente através da 

questão do conforto ambiental em ambientes hospitalares, onde expõe que o 

desconforto ambiental, nos estabelecimentos de assistência à saúde, não podem ser 

um problema a mais nos espaços hospitalares onde a arquitetura normalmente se 

depara com situações estressantes de atendimento associadas a pacientes com 

risco de vida ou sofrimento profundo. 

Da mesma maneira, Corbella (2003) afirma que 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 da tecnologia, desenvolvam condições de convívio mais humanas. 
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Porém, a competitividade nos dias atuais, principalmente em relação ao 

sucesso de um projeto arquitetônico se faz em relação ao valor financeiro. 

(Vasconcelos 2004, p. 32) 

Segundo Vasconcelos (2004, p. 32) apud Leib “nos projetos para ambientes 

de saúde, a verdadeira medida de sucesso é principalmente a saúde, a cura e a 

esperança proporcionada aos usuários do espaço”. 

Vasconcelos (2004, p. 32) retrata que: 

 
A humanização de um ambiente deve-se principalmente ao partido 
arquitetônico adotado durante o seu planejamento. Por isso é 
importante o arquiteto estar inserido neste contexto, tanto pelo ponto 
de vista técnico e criativo, quanto pelo ponto de vista financeiro. O 
arquiteto deve estar a par das exigências da entidade mantenedora 
do programa, da equipe de trabalho do hospital e da população de 
pacientes que utilizará o espaço. Todas essas informações devem 
ser somadas aos conhecimentos técnicos necessários para a 
construção de uma edificação de alta complexidade, o hospital, e à 
capacidade criativa dos arquitetos para embutir nesse espaço 
complexo, sistemático e em constante evolução, os atributos de 
projeto que vão humanizar o ambiente, tornando-o funcional e 
confortável ao mesmo tempo. 

 

Nos últimos tempos percebe-se que os hospitais se demonstram equipados 

e preocupados com um planejamento hospitalar. Vem se apresentando de forma a 

servir população.  (Vasconcelos, 2004) 

Entre a beleza da humanização hospitalar e a eficiência da mesma existe 

um caminho muito estreito, visto que “projetar um ambiente que promova a cura não 

significa apenas criar um ambiente agradável, confortável e com elementos que 

remetam o paciente ao ambiente familiar”. (Vasconcelos, 2004, p. 32) 

Com isto verifica-se que se faz necessário ter certo conhecimento das 

“razões científicas pelas quais certos elementos fazem bem ou mal aos pacientes”. 

(Vasconcelos 2004, p. 33). Necessário se faz compreender as sensações 

“provocadas pelo espaço físico e como os pacientes podem percebê-las, é preciso 

saber a respeito da doença que atinge o usuário daquele espaço para poder 

proporcionar a ele um ambiente11 que influencie positivamente na sua recuperação”. 

(Vasconcelos 2004, p. 33). 

                                                      
11 É um conjunto de circunstancias em que existe determinado objeto, sendo que em tal lugar 
decorrem determinadas ações. 
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Alguns arquitetos que trabalham no ramo da arquitetura hospitalar defendem 

que o hospital deve funcionar como um hotel.O outros como Lopes, Mattos, retratam 

que os espaços do hospital devem integrar a anatomia e estética. “Ultimamente, 

hospitais minimamente bem-vestidos e com padrão de serviços razoável têm sido 

comparados a hotéis. Esses exemplos têm se caracterizado pela valorização do 

design de interiores e do detalhe que mima o paciente [...]” (Vasconcelos apud 

Lopes; Mattos, 2003, p. 80). 

Vasconcelos (2004, p. 33) reporta Costi e relata que: 

 
Mesmo que administrado como uma empresa, parecido com um hotel 
que oferece qualidade de atendimento e conforto, com uma fábrica 
produtora de sangue e de leite materno, ou, com um shopping center 
que vende seus serviços, ainda assim, o hospital permanece sendo 
um estabelecimento de saúde que prioriza a saúde humana no seu 
sentido mais completo. Portanto, o principal objetivo do projeto, além 
de beleza, funcionalidade e competitividade para seu cliente, deve ser 
a promoção da cura para os pacientes. 
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5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE UM EAS 

 

 

Ultimamente muito tem se falado e discutido sobre a questão da 

humanização na área da saúde. Esse assunto está relacionado com a discussão do 

conforto e qualidade dos ambientes hospitalares. Um ambiente hospitalar humano 

deve ser confortável, transmitir bem estar e propiciar um padrão satisfatório de 

qualidade para todos os seus usuários, sem exceção.  

Pensando nos principais usuários do hospital, tem-se primeiramente o 

paciente, que é uma pessoa que pelas suas condições físicas e psicológicas tem as 

seguintes sensações: expectativa, ansiedade, desconfiança, insegurança, desânimo, 

tristeza e medo. Por estar na maior parte das vezes imóvel, os seus sentidos visual, 

auditivo, sinestésico12, olfativo e térmico estão mais aguçados. O seu ambiente é 

vivido intensamente. Por sua vez, o profissional que atende esse paciente, na 

grande maioria das vezes está, sob tensão e cansado. 

Isso acontece, pela natureza do seu trabalho que é estressante, somado às 

características do ambiente onde ele passa grande parte do seu dia, que raras 

vezes recebe um tratamento diferenciado, uma preocupação para criar naquele 

espaço uma atmosfera mais humana. 

O projeto de arquitetura pode colaborar para minimizar o desconforto destes 

ambientes, geralmente frios, impessoais, com cheiros e ruídos peculiares, com 

pessoas sofrendo e profissionais agitados, projetando ambientes que permitam que 

o paciente se sinta mais confiante e que tenha condições de se recuperar mais 

rapidamente e por sua vez, que também propiciem à equipe de profissionais um 

local de trabalho que possibilite um atendimento de melhor qualidade, resultando em 

um maior rendimento, mais produtividade, segurança e o mais importante, que esse 

profissional desempenhe melhor a sua função, com satisfação.  

O projeto de um ambiente de assistência à saúde, mais do que qualquer 

outro tipo de projeto deve ser desenvolvido considerando-se: o clima onde ele será 

construído, a insolação, a topografia local, as condições ambientais e paisagísticas; 

o programa com toda a sua complexidade e as diversas especialidades; a sua 

                                                      
12Percepção dos movimentos musculares, peso e posição dos membros; 
Sinestésico; Relação subjetiva que se estabelece espontaneamente entre uma percepção e outra que 
pertença ao domínio de um sentido diferente. Exemplo; um perfume que evoca uma cor, um som que 
evoca uma imagem, segundo dicionário Aurélio. 
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flexibilidade e expansibilidade; a segurança; eficiência no desenvolvimento das 

atividades; adaptabilidade a novas descobertas e tecnologias e a satisfação e bem- 

estar dos seus usuários.  

5.1. Conforto Ambiental 

 

Conforto ambiental, de acordo com Sampaio apud Koenigsberger et al 

(1977, p. 58), é a sensação de bem-estar completo físico e mental, criada por um 

arquiteto no ato de projetar. É o conforto ótimo, o melhor clima interior para os 

ocupantes de uma edificação. Nosso ciclo vital diário  

 
às vezes se vê dificultado por condições climáticas desfavoráveis e a 
tensão resultante atuando no corpo e na mente produz desconforto, 
perda de eficiência e eventualmente pode conduzir a transtornos da 
saúde...A tarefa do arquiteto consiste em criar o melhor clima 
interior... 

 

Para Corbella e Yannas (2003), uma pessoa está confortável quando 

observa ou sente um acontecimento ou fenômeno sem preocupação ou incômodo, 

ou, quando se está em um ambiente físico sentindo neutralidade com relação a ele.  

O conforto ambiental quando abrange as sensações de bem-estar com 

relação à temperatura, umidade relativa e movimento do ar, radiação solar e 

radiação infravermelha - emitida pelo entorno -, é denominado conforto térmico; 

quando se refere ao bem-estar com relação a ver bem, a ter uma quantidade de luz 

satisfatória e que possibilite a realização de uma tarefa visual confortavelmente, é 

denominado conforto visual ou luminoso e quando não existir no ambiente, nada que 

interfira na capacidade de ouvir satisfatoriamente o som desejado, quando a 

sensação de bem-estar estiver relacionada a ouvir bem, o conforto é denominado 

acústico. Deve-se considerar ainda o conforto olfativo, sensação de bem estar com 

relação aos odores existentes no ambiente.  

5.2. Conforto Térmico 

 

O conforto térmico está relacionado a fatores pessoais do usuário do 

ambiente: a vestimenta que ele usa e a atividade que ele está desenvolvendo -

quanto maior a atividade desenvolvida maior a produção metabólica, 
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conseqüentemente, maior a dissipação de calor para o ambiente - e a fatores 

ambientais: os elementos climáticos temperatura, umidade e movimento do ar, 

insolação e radiação solar, pois esses elementos interferem diretamente nas trocas 

de calor entre o organismo e o ambiente, ou seja, no conforto térmico do ambiente 

construído. Esses elementos climáticos13 devem, obrigatoriamente, ser analisados 

cuidadosamente em um projeto arquitetônico, pois dependendo da maneira que eles 

são tratados podem resultar em soluções diferentes de projeto, que resultarão, 

conseqüentemente, em condições diferentes de conforto.  

A arquitetura, nas regiões de clima predominantemente quente, deve, 

segundo Frota e Shiffer (1995), minimizar as diferenças entre temperaturas externas 

e internas do ar. Mesmo em locais com condições climáticas muito rígidas, 

propostas que valorizem o desempenho térmico natural podem ajudar a reduzir a 

potência dos equipamentos de refrigeração ou aquecimento, pois será menor a 

quantidade de calor a ser retirada ou fornecida ao ambiente, beneficiando o edifício 

no consumo e na eficiência energética. 

No projeto de um ambiente o deve-se propor modificações favoráveis às 

condições externas do meio alterando os fluxos de calor, proporcionando maior 

sensação de bem-estar aos usuários desse ambiente. Vários métodos relacionam os 

elementos climáticos com as trocas de calor do corpo humano dando parâmetros 

para uma avaliação de conforto térmico através da simulação de diferentes 

situações e para diferentes soluções projetuais.  

Um dos métodos utilizados que relaciona diferentes soluções de projeto com 

as condições climáticas, objetivando um bom desempenho térmico da edificação, é 

o método de Mahoney. Esse método fornece recomendações de projeto de acordo 

com a realidade climática do local através de tabelas que vão sendo preenchidas 

com os dados do clima e os limites de conforto, variáveis com as temperaturas e 

umidades relativas locais (Sampaio,2004). 

                                                      
13 Relacionado ao clima 
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5.3. Conforto Visual 

 

Com relação ao conforto visual14, além da quantidade de luz ter que ser 

adequada para que a realização de tarefas visuais aconteça de maneira satisfatória, 

é fundamental que não haja ofuscamento - grande quantidade de luz que atinge o 

olho prejudicando a qualidade da visão - nem grandes contrastes, para não causar 

desconforto nem cansaço visual (Corbella e Y Annas, 2003).  

É importante também prever uma distribuição homogênea de luz no 

ambiente, preocupando-se na elaboração do projeto, com a localização, a 

orientação, o tipo, o tamanho e a forma geométrica das aberturas, o tipo e a cor dos 

vidros que serão utilizados, as cores que serão usadas nos caixilhos, nas superfícies 

internas como teto, paredes e piso e nas superfícies externas, como muros, piso e 

construções adjacentes, lembrando sempre que as cores claras refletem mais e 

difundem melhor a luz e que as cores escuras, além de absorverem mais diminuindo 

assim a quantidade de luz disponível, transformam essa energia em calor, que será 

emitido por essas superfícies escuras para o ambiente. 

Não se devem esquecer ainda as características formais do local a ser 

iluminado, como a relação comprimento e largura e a altura do pé-direito, que 

interferirão na quantidade de luz disponível. Para projetar levando em consideração 

a iluminação natural, é importante conhecer primeiramente as condições climáticas 

locais. 

As principais vantagens da iluminação natural sobre a artificial são relatadas 

por Sampaio apud Robbins (1986): 

 

 Qualidade da luz; 

 Comunicação exterior/interior; 

 Conservação de energia; 

 Benefício físico e psicológico; 

 Desejo de ter luz natural e sol em um ambiente construído.  
 

                                                      
14 Considerado como uma dos cinco sentidos do homem. 
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A presença da luz natural em um ambiente proporciona modificações 

dinâmicas no espaço, pois ao longo do dia existe uma alteração de sua cor, 

contraste e intensidade. Outra vantagem, segundo Sampaio apud Robbins (1986), é 

o contato com o exterior. As aberturas, para a passagem da luz natural, propiciam 

aos ocupantes uma vista do exterior, do céu, que interfere no seu estado de espírito. 

No caso da iluminação artificial, a quantidade de luz disponível no interior e o 

conforto visual, vão depender, além das preocupações com o projeto do ambiente já 

vistas anteriormente, do tipo de luminária e lâmpada escolhida, da quantidade de luz 

por ela emitida, da temperatura da cor, transmitindo ao ambiente, sensações mais 

relaxantes, aconchegantes, como as cores quentes (temperaturas de cor mais baixa, 

cores mais amareladas), ou excitantes, que induzam a uma maior produtividade, 

como as cores mais frias (temperaturas de cor mais alta, cores mais brancas).  

Para áreas reservadas, como salas de espera, a temperatura de cor usada 

deverá ser baixa, tornando o ambiente relaxante e agradável, portanto, luz 

normalmente chamada de amarelada. Em locais como consultórios, temperaturas de 

cor alta, muita luz e luz branca despertam e induzem ao trabalho e à produtividade.  

É importante lembrar que a iluminação artificial deve complementar a 

iluminação natural, sendo utilizada nos casos em que ela for realmente necessária, 

lembrando-se que juntamente com ela existe um consumo adicional de energia, 

além do mais, haverá um acréscimo na quantidade de calor produzido no interior do 

ambiente, interferindo no conforto térmico também, (Vianna e Gonçalves, 2001). 

Na elaboração do projeto é importante definir a iluminação, para que ela seja 

feita de maneira totalmente integrada, natural e artificial, ambas se 

complementando. Passa-se agora a um breve comentário a respeito das cores. 

Para Lida (2002), a cor é uma resposta subjetiva para um estímulo luminoso 

que penetra nos olhos. Quando a luz incide sobre um objeto, parte das ondas 

luminosas é refletida e parte é absorvida. A cor que enxergamos desse objeto é a 

que foi refletida por ele, após a incidência da luz, e que penetrou nos olhos 

causando o estímulo e a resposta a ele. Ela depende da cor da luz incidente, se 

natural, mais branca, se artificial, mais avermelhada, modificando assim a cor com 

que o objeto é visto. Uma luz vermelha sobre uma parede branca, o olho enxergará 

como uma parede vermelha.  

A cor resulta então da existência da luz, variando de acordo com a sua fonte, 

com a ausência de luz não existem cores. A luz natural é considerada o melhor tipo 
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para uma adequada percepção das cores, pela composição do seu espectro, 

resultando uma boa qualidade na percepção dos objetos.  

Segundo Lida (2002), a cor atrai a atenção de acordo com a sua visibilidade 

e depende do contraste e da sua pureza. Para que elas atraiam a atenção, sejam 

bastante visíveis, elas devem ser usadas juntamente com as suas complementares, 

porém suavizadas (com o branco) ou escurecidas (com o preto), porém, para 

atenção permanente, tornam-se cansativas, pois são vibrantes (amarelo em fundo 

azul, verde em fundo magenta ou vermelho em fundo cian).  

A cor interfere, de acordo com vários estudos realizados, no estado 

emocional, na produtividade e na qualidade das atividades desenvolvidas.  

Segundo Costi (2002, p. 115): 

 
A cor é considerada um estimulante psíquico de grande potência que 
pode afetar o humor, a sensibilidade e produzir impressões, emoções 
e reflexos sensoriais muito importantes, podendo perturbar o estado 
de consciência, impulsionar um desejo, criar uma sensação de 
ambiente, ativar a imaginação ou produzir um sentimento de simpatia 
ou repulsa, atuando como uma energia estimulante ou tranqüilizante. 
Seu efeito pode ser quente ou frio, aproximativo ou retrocessivo, de 
tensão ou de repouso. 

 

Tem cores que sugerem calor, alegria, satisfação, como o vermelho, laranja 

e amarelo, que segundo Costi (2002) são as cores do lado positivo, por serem 

estimulantes, vivazes e altivas e tem cores que sugerem frio, como o verde, azul e 

cian, que são as cores do lado negativo, por estimularem a inquietação, a ternura e 

a nostalgia. O preto, sozinho, pode deprimir pois sugere melancolia. De acordo com 

Lida (2002), as principais associações normalmente feitas com as cores são:  

 

 Vermelho: cor quente, saliente, estimulante, dinâmica. Deve ser usada 
para criar ambientes quentes e acolhedores e junto com o verde, sua cor 
complementar, forma um par muito vibrante;  

 Amarelo: cor luminosa que representa o calor, energia, claridade;  

 Verde: cor passiva, que sugere imobilidade, alivia tensões, equilibra o 
sistema nervoso. É simbolicamente associada à esperança, felicidade;  

 Azul: cor fria, que relaxa, repousa, um pouco sonífera. Sugere indiferença, 
passividade. Sua visão ampla sugere frescor;  
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 Laranja: cor muito quente, viva, acolhedora. Evoca o fogo, o sol, o calor. 
Cor ativa que pelo seu poder de dispersão sugere na área utilizada um 
tamanho maior do que a realidade;  

 Branco: cor da pureza simboliza a paz, nascimento, morte. Conduz à 
ausência; 

 Preto: cor deprimente evoca sombra, frio, caos, angústia, tristeza, o 
inconsciente, o nada.  

 

5.4. Conforto Acústico 

 

O conforto acústico está relacionado com a qualidade do som produzido no 

ambiente, ou seja, se esse som produzido é audível satisfatoriamente pelos seus 

ocupantes, e com a não interferência de ruídos15 que atrapalhem ou incomodem 

essas pessoas.  

Quando um som, depois de produzido em um ambiente, fica reverberando 

por muito tempo, ou seja, continua por um longo período, mesmo depois da fonte 

que o originou ter cessado, significa que existem no ambiente elementos muito 

refletivos, necessitando a sua substituição por elementos mais absorventes para que 

haja uma maior satisfação e sensação de bem-estar.  

Se ruídos externos interferem nas atividades desenvolvidas em um 

ambiente, um melhor isolamento acústico como o aumento da massa do fechamento 

ou o amortecimento através de um material que diminua o impacto na superfície 

onde ocorre o ruído, pode ser eficaz.  

Numa análise acústica é importante conhecer a fonte do som, que é onde 

ele está sendo produzido, conhecer também a forma como se dá a sua propagação, 

se ele está caminhando pelo ar ou pelos elementos construtivos do edifício e 

finalmente, o local onde ele está sendo ouvido, para a partir daí saber como tratá-lo, 

se na fonte, na sua propagação ou na sua recepção.  

Em um projeto arquitetônico deve-se conhecer o local, conhecer possíveis 

fontes produtoras de ruídos na região, conhecer a direção dos ventos 

predominantes, conhecer muito bem ainda, as atividades que serão desenvolvidas 

nos ambientes que estão sendo projetados, para que se possa fazer um 

                                                      
15 Sons indesejáveis, que incomodam. 
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zoneamento preliminar, agrupando espaços onde acontecem atividades ruidosas, 

separando-os o máximo possível daqueles que terão atividades que exijam maior 

grau de concentração, necessitando assim, de menos ou nenhum ruído.  

As atividades ruidosas podem ficar em locais onde existam fontes ruidosas, 

enquanto as atividades que necessitem de silêncio devem ficar nas áreas tranqüilas 

das edificações. É importante lembrar ainda, que ambientes de permanência rápida, 

transitória, como uma recepção, os corredores, passagens, podem ser usados como 

espaços intermediários, que funcionarão como "amortecedores" de ruídos se 

posicionados estrategicamente, separando os espaços ruidosos daqueles que 

necessitam de silêncio.  

Deve-se ainda, em um projeto arquitetônico, localizar equipamentos ruidosos 

(máquinas, elevador, ar condicionado) acima das fundações, pois a estrutura é mais 

pesada, sendo assim mais isolante, ou então sobre piso flutuante, flexível, para que 

a vibração não se transmita pela estrutura, atingindo e incomodando usuários do 

edifício. Janelas, portas abertas, elementos permeáveis utilizados para a ventilação 

natural devem ser também bem estudados no projeto, pois são pontos frágeis e vão 

colaborar com a propagação dos ruídos.  

Para Sampaio apud Koenigsberger (1977) e DE Marco (1982), o processo 

projetivo deve seguir os seguintes passos: 

 

 Classificar em ordem decrescente os ambientes de acordo com o nível 
sonoro que produzam;  

 Classificar em ordem crescente os ambientes, de acordo com a sua 
tolerância a ruídos;  

 O isolamento requerido será a relação, em decibéis, entre dois pontos das 
diferentes colunas;  

 Deve-se procurar no projeto separar ao máximo as áreas que produzem 
mais ruídos daquelas que necessitem maior silêncio;  

 Deve-se especificar e verificar os fechamentos de acordo com o 
isolamento requerido;  

 Estudar cuidadosamente portas, janelas, dutos, sistemas de ar 
condicionado, máquinas, para não diminuir o isolamento necessário.  
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5.5. Qualidade e conforto 

 

A qualidade pode ser vista como a sensação de conforto e bem-estar do 

usuário do ambiente construído. A sensação de se sentir bem em um ambiente 

hospitalar seja este usuário um paciente, um acompanhante, um médico, um 

visitante, um enfermeiro ou um funcionário.  

Com essa preocupação, de melhorar a qualidade dos ambientes de saúde, 

foi criado nos Estados Unidos, segundo Sampaio apud Pyrek (2004), a Planetree, 

uma organização fundada por uma paciente, que depois de ficar hospitalizada por 

certo tempo, achou essa experiência hospitalar traumática. O princípio da 

organização é o patíent-centered care, enfoque dado aos ambientes institucionais de 

saúde centralizada no paciente, que recomenda que ambientes hospitalares tenham 

layout eficiente e que sejam mais humanos, removendo as barreiras físicas 

arquitetônicas que inibem o paciente e interferem na participação da família. A 

proposta é que os hospitais tenham salão de convivência, capela, jardins, 

bibliotecas, cozinhas e outros detalhes como: fontes, aquários de peixes e quedas 

d’água.  

A preocupação com os pacientes deve existir em todo o projeto, desde a 

concepção, como um todo, até nos detalhes do seu interior. Cores, texturas, 

aberturas para visualização do exterior e entrada de luz, materiais naturais, como a 

pedra e a madeira, que ajudam a criar ambientes mais relaxantes e que auxiliam na 

recuperação do paciente.  

Também para os administradores esse enfoque tem-se mostrado 

compensador. Analisando-se doze estabelecimentos filiados ao Planetree, 

constatou-se que houve uma maior satisfação por parte dos pacientes e a sua 

recomendação para amigos e familiares. Para Sampaio apud Pyrek (2004), o 

objetivo do moderno sistema de saúde é o bem-estar psicológico do paciente além 

do custo da administração e da intervenção médica. Hoje, comenta, vários estudos 

têm mostrado a relação direta entre o espaço hospitalar e os resultados dos 

pacientes, uma vez que ambientes agradáveis diminuem a ansiedade e a dor, 

interferindo na cura. Ambientes frios, impessoais, têm sido associados a um maior 

tempo de internação e a uma maior dosagem de medicação contra dor.  
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6. ESTUDO DE CASO 

 

6.1. O Objeto do Estudo 

 

O objeto de estudo escolhido localiza-se no município de São Caetano do 

Sul, estado de São Paulo. 

O Centro de Diagnóstico por Imagem Wiermann & Miranda é uma unidade 

desvinculada de um hospital e foi a primeira clínica particular de diagnóstico por 

imagem do município.16 

Desde sua fundação no ano de 1973, passou por algumas transformações e 

ampliações para aumentar o número de serviços oferecidos à população. Hoje conta 

com 03 unidades que oferecem os mais importantes e modernos recursos e 

equipamento médicos disponíveis na área de diagnósticos. Os serviços de 

Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada foram recentemente 

reorganizados e modernizados a partir de uma ampliação da Unidade II conforme 

ilustração abaixo. 

 
Figura 10 -  Planta Pav. Térreo 
Fonte: Elaboração do autor

                                                      
16 Wiermann e Miranda. Disponível em < http://wiermann-miranda.com.br>. Acesso em: 02 mar. 2008 
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6.2. A Reforma e seu Contexto 

 

A decisão de uma reforma dentro de um EAS deve ser cuidadosamente 

planejada, especialmente em setores que envolvem equipamentos de alta tecnologia 

como centros cirúrgicos, UTI e diagnóstico e terapia. 

No caso do tema central desse estudo, é preciso ressaltar que existem 

obstáculos que podem inviabilizar uma ampliação. A logística para realocar um 

acelerador linear ou um equipamento de ressonância magnética, por exemplo, pode 

ser um desses fatores. 

A área disponível para a ampliação da Unidade II do CDI Wiermann & 

Miranda não era utilizada pela clínica e contribuiu em muito para a elaboração do 

projeto de arquitetura e posterior planejamento da execução da obra. 

Localizada em frente à Unidade I, apesar de estarem fisicamente separadas, 

alguns ambientes de apoio puderam ser transferidos para a outra unidade.  

A obra foi feita em 02 etapas. A primeira etapa consistiu na construção da 

área nova sem interferir na rotina de funcionamento do estabelecimento.  

Enquanto os exames de tomografia eram feitos na Unidade I, uma nova 

infra-estrutura estava sendo construída na área nova para receber um equipamento 

mais moderno. 

 
Figura 11 -  CDI em funcionamento durante a obra de ampliação 
Fonte: Rafael Wiermann 

 

Restou a segunda etapa, uma readequação da área pré existente, onde 

foram feitas apenas pequenas alterações em alvenarias e troca de acabamentos e 

geral. 
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A segunda etapa também foi executada sem interferir no funcionamento do 

CDI pois a área nova já estava em condições de uso. 

Por uma decisão conjunta entre todos profissionais envolvidos no projeto e 

planejamento da ampliação, decidiu-se que seria construída apenas a segunda sala 

de exame de ressonância, enquanto a outra seria mantida no mesmo lugar em 

função da complexidade de sua infra-estrutura. Toda a ala técnica se manteve no 

fundo da edificação e foi apenas ampliada. 

A Unidade II atualmente totaliza uma área de aproximadamente 1.400m² 

divididos em 02 pavimentos. No pavimento inferior são executados os exames de 

TC, RM, uma parte dos exames de ultra-sonografia especialmente para gestantes e 

a os respectivos ambientes de apoio. No pavimento superior encontra-se a outra 

parte dos exame de ultra-sonografia e todo o departamento administrativo das 

Unidades .I e II 

Os fluxos também foram cuidadosamente projetados. Existem 02 tipos de 

circulação independentes. Um deles atende aos pacientes e acompanhantes e o 

outro é exclusivo aos funcionários, profissionais de saúde, abastecimento e 

emergência. Dessa maneira, o paciente não tem contato com os processos internos 

e administrativos, certificando a privacidade de quem está recebendo e prestando 

atendimento. 

 

Figura 12 -  Planta Pavimento Inferior 
Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 13 -  Planta Pavimento Superior 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Logo na entrada observa-se que a NBR 9050 foi considerada desde o início 

do projeto, pois os acessos ao edifício fazem parte do projeto de arquitetura e não 

simplesmente foram adequadas à edificação. 

 

 
Figura 14 -  Vista Entrada 
Fonte: Elaboração do autor 
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6.3.  Análise dos Ambientes 

Passa-se agora para reflexão das condições ambientais nas salas de espera 

e de exame de TC e RM desta Unidade. A investigação das condições ambientais e 

da legislação vigente em relação aos ambientes feitas através de levantamentos no 

local e de observações do autor. 

 

6.3.1. Recepção e Espera 

Assim que uma pessoa acessa a unidade, se defronta com o balcão da 

recepção, que é responsável pela triagem, registro e direcionamento do paciente 

para as salas de espera. 

Esperas estas que foram distribuídas próximas aos locais de onde serão 

feitos os respectivos exames. Além da intenção de organizar o fluxo dos pacientes, a 

setorização das mesmas em ambientes menores proporcionam mais aconchego e 

conforto nas áreas de maior permanência. 

 

 
Figura 15 -  Recepção / (02) Espera UT/ (03) Espera UT E RM / (01) Espera TC 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A incidência da luz natural predominante na recepção e na espera 03 é 

conseqüência de grandes aberturas zenitais e uso de policarbonato translúcido em 

suas coberturas. Como resultado é possível verificar que nesses ambientes, não 
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existe a necessidade do uso de iluminação artificial durante a maior parte do dia. O 

que proporciona certa economia. 

 
Figura 16 -  Recepção (01) 
Fonte: Rafael Wiermann 

 

 
Figura 17 -  Espera 03 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Comprovou-se “in loco” 17 conforme citado anteriormente que a presença da 

luz natural proporciona modificações dinâmicas e positivas no espaço ao longo do 

dia. 

Entretanto, as esperas 01 e 02 que não foram beneficiadas com essa 

predominância da luz natural, nota-se que o número de luminárias distribuídas no 

ambiente é abundante. 

                                                      
17 Expressão em Latim que significa 'no local'. 
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A preocupação com o bem estar do paciente pode ser percebida pelo uso de 

vários recursos como brinquedoteca, área para chá e café, televisões e até mesmo 

um aquário entre a recepção e a espera 02. 

 
Figura 18 -  Espera 02 - Brinquedoteca 
Fonte: Elaboração do autor 
 

 

Figura 19 -  Espera 02 – Área para chá e café 
Fonte: Elaboração do autor 

 

 

Figura 20 -  Espera 02 – Aquário 
Fonte: Elaboração do autor 
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O uso do ar condicionado central foi necessário para proporcionar uma 

temperatura homogênea e um conforto térmico em todas as esperas, pois se 

constatou que não há ventilação cruzada em tais ambientes. 

Em relação às condições acústicas, não foi observado alguma irregularidade 

ou desconforto. 

Sob o aspecto do conforto visual, os 04 ambientes apresentam uma 

linguagem equilibrada e bem sinalizada. As cores neutras em tons de bege foram 

escolhidas pela decoração de interiores pois propiciam o destaque do azul celeste 

da brinquedoteca e do aquário. O contraste de tais cores neutras com o verde da 

vegetação da espera 03 também resultou em um ambiente agradável e acolhedor. 

Em relação à legislação vigente, esses ambientes se enquadram em todas 

as exigências e normas técnicas feitas pela prefeitura municipal e pela ANVISA. 

 

 

6.3.2. Sala de exames de Ressonância Magnética e Tomografia 

 

Figura 21 -  Planta Pav Inferior TC / RM 01 / RM 02 
Fonte: Elaboração do autor 

 

À primeira vista, a semelhança entre os equipamentos de TC e RM fazem 

acreditar ao olhos de um leigo que a infra-estrutura e as condições ambientais 

necessária para sua implantação são as mesmas. 
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As normas técnicas necessárias para implantação de uma sala de 

tomografia exigem uma série de itens relacionados à proteção radiológica que não 

são necessárias para a implantação de uma sala de ressonância. 

No entanto, as dificuldades de implantação de uma sala de ressonância são 

às vezes mais complexas em função de seu grande campo magnético. 

O aspecto final das 02 salas normalmente são muito semelhantes. 

Porém ao relembrar que atualmente, com novos equipamentos, o tempo de 

permanência do paciente em salas de exames de TC, variam em média 05 minutos 

e de RM levam 30 minutos, as sensações absorvidas por esses ambientes podem 

ser diferentes. 

Foram analisadas 03 salas de exames: 02 salas de ressonância magnética e 

01 de tomografia. 

 

 
Figura 22 -  Sala de exames de RM 01 
Fonte: Rafael Wiermann 

Figura 23 -  Sala de exames de RM 02 
Fonte: Rafael Wiermann 
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Figura 24 -  Sala de exames de TC 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Em relação ao espaço físico, as 03 salas atendem em sua totalidade as 

recomendações mínimas das normas técnicas de projeto. 

Após o levantamento das medidas das áreas desses ambientes, notou-se 

que apesar de estarem em conformidade com a RDC 50 e com as exigências 

técnicas dos equipamentos, estas apresentaram uma área menor do que a média 

citada pelo sistema SOMASUS (2005). 

Comprovou-se com isso que a circulação dessas salas foram um pouco 

prejudicadas. 

Os pisos são do tipo manta vinílica lisos, lisos (sem frestas), resistentes ao 

desgaste, impermeáveis, laváveis e resistente aos processos de limpeza, 

descontaminação e desinfecção. As paredes são revestidas com pintura látex, lisas 

e sem texturas. 

Em relação à Portaria 453/98, a sala de tomografia também atende às 

exigências em sua totalidade. 

Os profissionais que atuam diretamente nessa área do CDI informaram que 

além das sinalizações nas entradas das salas, os pacientes preenchem um 

questionário sobre o reconhecimento de tais advertências. 
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Figura 25 -  Sinalização sala TC 
Fonte: Elaboração do autor 

 

 

 

 

Figura 26 -  Sinalização sala RM 02 
Fonte: Elaboração do autor 

Figura 27 -  Sinalização sala TC 
Fonte: Elaboração do autor 

 
Em relação ao conforto térmico e acústico, constatou-se novamente que as 

03 salas estão de acordo com os conceitos básico respectivos. 

Quanto ao conforto visual, à escolha das cores das paredes foram 

notadamente influenciadas pela cor dos equipamentos com a finalidade de não 

poluir visualmente o ambiente. 

Enfim, notou-se uma diferença no tratamento da iluminação entre esses 

ambientes. Na sala de tomografia, foram instaladas arandelas nas paredes ao invés 

de usar a iluminação no teto. Situação que não acontece na salas de ressonância 

onde justamente a permanência do paciente é maior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir da compreensão do conteúdo apresentado nesse trabalho verifica-se 

que o equilíbrio entre tecnologia, funcionalidade e humanização é fundamental para 

o processo projetual da arquitetura hospitalar. 

Diante da exploração do tema, concluiu-se que os espaços analisados no 

Centro de Bioimagem escolhido para o estudo, foram corretamente elaborados em 

relação às orientações técnicas dos fabricantes e exigências legais vigentes. 

Inferiu-se também que quando o conceito do projeto inclui o olhar do 

paciente juntamente com suas necessidades físicas e psicológicas, como por 

exemplo as salas de espera, o resultado é notadamente superior. 

Apesar das salas de exames apresentarem um resultado agradável e em 

equilíbrio com as condições ambientas, nota-se que o projeto de arquitetura desses 

ambientes não contemplou as mesmas necessidades físicas e psicológicas 

consideradas para as salas de espera. 

Espera-se que o resultado desse trabalho colabore com o alargamento das 

pesquisas sobre o tema e na a influência que a arquitetura exerce em relação ao 

individuo. 

Finaliza-se esse estudo a partir da concordância com as sábias palavras de 

Vasconcelos (2004) que apropriadamente afirma que a relação entre “a beleza da 

humanização hospitalar” e a “eficiência da humanização hospitalar” é muito tênue e 

que projetar um ambiente que promova a cura não significa apenas criar um 

ambiente agradável, confortável que remetam o paciente ao ambiente familiar. É 

preciso muito mais... 
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