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 Hospitare em latim é o infinitivo do verbo português hospe-
dar. Hospitāle seria então a casa dos hóspedes. E essa é a origem da 
palavra hospital. Na Roma antiga eram casas de banhos termais. Na 
Europa até o século XIX eram locais que abrigavam pessoas que pas-
savam frio, fome e também aquelas que tinham de fato doenças mas 
não renda suficiente para se tratarem em casa. Nesse século tem-se 
o relato de Florence Nightingale, uma enfermeira que usou de sua ex-
periência hospitalar para sugerir uma nova configuração para enferma-
rias. Ela é conhecida como a pioneira da enfermagem e sua sugestão 
começou a aproximar os hospitais antigos ao que conhecemos hoje. 
A partir desse século houve também a compartimentação da medici-
na e os médicos começaram a tratar doenças a partir da fisiologia, re-
solvedo problemas em vez de cuidar de pessoas. Atualmente, almeja-
se também que outras qualidades integrem o processo de diagnóstico 
e tratamento, priorizando um olhar integral sobre a saúde da pessoa. 

A fim de categorizar uma instituição de saúde como eficiente, 
nos dias atuais, é necessário que ela seja “resolutiva”. Isso deu origem 
a hospitais que se assemelham verdadeiramente a laboratórios de 
humanos. Grandes, brancos, esterilizados, um ambiente diferente, as-
séptico, onde pessoas se curam de doenças físicas que são tidas como 
problemas.  A partir da década de 80 do último século começou a falar-
se em humanização hospitalar. Transformar hospitais em lugares que 
acolhessem pessoas e as tratassem com empatia. Onde o ser humano 
tivesse uma experiência mais holística, uma nova vivência que o trans-
formasse de forma gradativa e suave. E voltamos então às origens.

Dentro desse contexto histórico, o presente trabalho propõe um 
hospital de olhos para Florianópolis. Localizado no bairro Agronômica, 
próximo ao centro da cidade e à outras instituições de saúde,  o pro-
jeto foi pensando para acolher pacientes, funcionários e visitantes, 
proporcionando a eles um ambiente humanizado, centrado em suas 
expectativas, necessidades e anseios. Espera-se que o hospital pos-
sa proporcionar uma experiência positiva enquanto espaço de saúde, 
dando suporte ao atendimento mas também à vivência do usuário 
como um todo, através da relação interior-exterior, iluminação nat-
ural, jardins, espacialidade, entre outros. Espera-se contribuir para 
qualificar o entorno através da criação de uma praça de recepção 
que dá acesso ao hospital,  por meio de espaços de serviço e acolhi-
mento posicionados no pavimento térreo, criando, assim, oportuni-
dades para sua vivência também por parte da comunidade externa. 

INTRODUÇÃO
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Principal:

Elaborar o projeto arquitetônico de estabelecimento de as-
sistência à saúde em nível de anteprojeto focado na experiência e 
bem-estar dos usuários.

Secundários:

Incorporar no projeto medidas de humanização que asse-
gurem uma experiência positiva do ambiente de saúde para pa-
cientes, acompanhantes e equipe de saúde.

Criar um ambiente de acolhimento qualificado também para 
os usuários do entorno da edificação, dando suporte à carência de 
espaços públicos da região.

Planejamento cuidadoso do espaço de saúde considerando 
suas necessidades específicas e baseado em critérios como: fun-
cionalidade, setorização clara, contiguidade entre ambientes e 
setores afins, flexibilidade para reforma através da modulação e 
fluxos adequados de pessoas e serviços.

OBJETIVOS DO TRABALHO
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O interesse por estabelecimentos de assistência à saúde sur-
giu durante um intercâmbio acadêmico realizado em 2015 na Ale-
manha. Através de uma disciplina sobre desenho universal surgiu 
o interesse nas edificações que eram dadas como exemplo de 
aplicação, em sua maioria hospitais. No segundo semestre, ainda 
durante o intercâmbio, foi desenvolvido um trabalho de iniciação 
científica relacionado especificamente ao tema da arquitetura hos-
pitalar. 

Desde o regresso ao Brasil foram buscadas mais experiências 
no âmbito da arquitetura da saúde tanto através de mais pesquisas 
quanto no estágio obrigatório. Essa área causa uma fascinação pela 
sua complexidade e possibilidades de arranjos espaciais diversos, 
mesmo em meio às limitações dadas por questões normativas, 
técnicas ou mesmo financeiras. Também desperta meu interesse 
a perspectiva de causar impacto positivo nas  pessoas fragilizadas 
de alguma forma, contribuindo para o processo de recuperação de 
sua saúde por meio um ambiente mais amigável e acolhedor. 

Assim, para a escolha do tema específico foram traçados 
critérios tais como: ser um hospital público, ter um programa es-
pecializado que pudesse ser estudado e fosse objetivo, além de 
acontecer em edificação própria. A demanda da especialidade de 
oftalmologia veio da própria Secretaria do Estado da Saúde através 
de um contato com o diretor da Gerência de Obras e Manutenção. 
Há um déficit na saúde pública estadual e prover um ambiente ad-
equado para suprir essa demanda é uma necessidade. Dos progra-
mas propostos pela secretaria, dentre reformas, requalificações e 
ampliações, o que mais se encaixava nos critérios traçados era o de 
criar um hospital oftalmológico e, por essa razão, ele foi escolhido.

JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO
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PRINCÍPIOS

1.
SAÚDE QUALITATIVA

SAÚDE QUANTITATIVA
OFTALMOLOGIA
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A arquitetura da saúde é o ramo da arquitetura que trata de es-
tabelecimentos de assistência à saúde tais como clínicas, laboratóri-
os, postos e centros de saúde e, mais reconhecidamente, hospitais. 
São edificações essencialmente funcionais onde podem ser desen-
volvidas tarefas críticas de manutenção à vida. Atualmente há uma 
crescente visão de projetos centrados no usuário que promovam 
seu bem estar durante a experiência hospitalar: seja trabalhando, no 
caso dos funcionários; visitando, no caso dos acompanhantes; ou 
tratando sua saúde, enquanto paciente. 

A complexidade varia de acordo com o tipo de estabelecimen-
to, mas tendo em mente hospitais, ela se dá majoritariamente pela 
diversidade de serviços e complexidade tecnológica favoráveis a um 
atendimento mais completo em um único prédio onde todos os am-
bientes necessitam estar bem organizados e conectados para que 
ele de fato seja funcional. Atualmente visa-se que os ambientes não 
sejam apenas assépticos, tecnológicos e funcionais, mas que pro-
movam também  boas relações com os usuários e promovam uma 
experiência  positiva do local como um todo, por meio de recursos 
diversos como o contato com o exterior e com a natureza, a abun-
dância de iluminação natural, arte, cores, locais de estar e acolhi-
mento (lojas, bibliotecas, espaço de meditação...), entre outros.
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Há evidências científicas de que o ambiente hos-
pitalar pode efetivamente contribuir para a saúde de 
todos os que estão ali presentes: pacientes, visitantes, 
equipe                   médica e equipe administrativa. A sim-
ples vista de uma janela para um jardim pode fazer com 
que o paciente tenha uma internação de menos tempo, 
tome menos medicamentos fortes, tenha menos compli-
cações pós cirúrgicas e seja avaliado mais positivamente 
pela equipe de enfermagem, do que se a vista fosse para 
uma parede de tijolos (ULRICH,1984). Foi comprovado 
também que pacientes cujos quartos possuem iluminação 
solar tomaram 22% menos medicação e o custo da inter-
nação foi 20% menor do que daqueles cujos quartos não 
possuíam esse tipo de iluminação (WALCH et al., 2004). A 
própria representação da natureza através de quadros, por 
exemplo, alivia a tensão presente no ambiente hospitalar 
(VERDERBER, 1986). Do contrário, uma unidade de cuida-
dos intensivos sem janela deixa o paciente suscetível a 
delírios, o deixa desorientado quanto a relação dia-noite e 
a duração da internação e dobra as chances de ele ter alu-
cinações (WILSON, 1972). A arquitetura pode ter um papel 
não apenas  efetivo   na   melhoria da experiência dos pa-
cientes, mas também preventivo. Como na constatação de 
que a posição de um banheiro bem posicionado dentro do 
quarto do paciente faz com que a chance de quedas seja 
menor, influenciando na segurança do paciente (DEBAYO-
TI ET AL, 2009). Na mesma linha, a disponibilidade de pias 
em quantidade suficiente e em locais estratégicos, como 
dentro do quarto do paciente, também tem relação com 
a probabilidade de o paciente contrair infecção hospitalar 
(DEBAYOTI ET AL, 2009). 

A partir de descobertas desse gênero, foi criado o De-
sign Baseado em Evidência. Ulrich et al. (1984) o define 
como um processo de pesquisa em edificações da saúde 
que seja guiado pela melhor evidência disponível e cujo 
objetivo é contribuir para o planejamento de espaços cada 
vez mais qualificados e responsivos aos seus usuários, com 
melhores resultados  para o processo de recuperação da 
saúde. Busca-se assim dispor de dados que deem suporte 

SAÚDE QUALITATIVA

Humanização
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à tomada de decisão durante o processo projetual de for-
ma o mais adequada possível (ULRICH et al., 2004). Ou 
seja, é quando o projeto leva em consideração esse tipo 
de informação científica com o intuito de fazer com que 
os resultados apresentados por pesquisas possam se efe-
tivar na unidade projetada, e a própria unidade pode ser 
monitorada para averiguar a aplicação dessas teorias e 
melhorar a reprodução das soluções propostas. 

A especialidade de arquitetura hospitalar é recon-
hecida por seguir estritas normas técnicas e, com essa 
mentalidade de projeto, aplicar ainda soluções baseadas 
em pesquisas. O desafio intrigante de criar uma arquitetu-
ra para a saúde é unir as restrições   e   condicionantes   
projetuais a boas soluções espaciais para as diversas de-
mandas e usar a criatividade para que seja um ambiente 
agradável que alivie o estresse –ambiental característico 
desse tipo de edificação. 

Ao reconhecer a importância de promover ambi-
entes agradáveis centrados no usuário surgiu o conceito 
de a humanização hospitalar. O Ministério da Saúde in-
stitucionalizou a sua prática através da Política Nacional 
de Humanização, também chamada de HumanizaSUS. “A 
humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e 
gestores no processo de produção de saúde” (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2003). Dentro dela há uma série de medidas 
de conduta dos gestores e profissionais da saúde visando 
um atendimento de qualidade com estabelecimentos de 
vínculos de solidariedade e inclusão. Uma das diretrizes 
propostas é a de ambiência, definida como “[A criação de] 
espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que res-
peitem a privacidade, propiciem mudanças no processo 
de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). Isso demonstra que o prin-
cipal órgão de promoção da saúde pública do Brasil está 
interessado na promoção de espaços de saúde qualifica-
dos e aprazíveis tanto do ponto de vista técnico quanto 
humano.

Para que estes locais sejam de fato responsivos, acol-
hedores e amigáveis aos que fazem uso dele, existem te-
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orias que propõem medidas práticas que podem 
ser tomadas. Uma delas é a Teoria do Design de 
Suporte proposta por Ulrich (1997) que parte 
do pressuposto comprovado de que ambientes 
hospitalares são psicologicamente estressantes 
e propõe três diretrizes que reduziriam o stress, 
sendo elas: senso de controle com o entorno físi-
co e social, suporte social e distrações positivas. 
O senso de controle é caracterizado por ter a ca-
pacidade de interferir e prevenir possíveis fatores 
estressantes do ambiente. Os sujeitos hospita-
lares (pacientes, visitantes e equipe de saúde) já 
são naturalmente imersos em situações onde 
não há controle como, por exemplo: dores crôni-
cas, a expectativa de  um  medicamento  fazer 
efeito, e a espera pela recuperação de um dos 
sentidos. Pelo lado do paciente, por estarem su-
jeitos a isso fisicamente, do visitante por acom-
panhar psicologicamente e da equipe por seu 
trabalho ser   caracterizado por baixo controle e 
grande responsabilidade. Assim sendo, algumas 
medidas práticas que podem promover o senso 
de controle no âmbito do espaço físico e, conse-
quentemente, auxiliar na diminuição do stress 
são: o acesso a jardins para pacientes, salas de 

estar para equipe de saúde onde se possa culti-
var hobbies ou interesses pessoais, além de con-
trole do paciente e acompanhantes em relação a 
elementos do  espaço  como iluminação,  tempe- 
ratura, som, layout, entre outros (ULRICH, 1997). O 
suporte social é um componente que advém dos 
benefícios comprovados do contato com famili-
ares e amigos para alívio do stress e promoção do 
bem estar. Como forma de promoção dessa me-
dida é possível planejar ambientes que acomo-
dem de forma adequada visitantes, projetar áreas 
de espera confortáveis, prover mobiliário móvel 
que possa ser ajustado conforme a necessidade 
dos grupos de interação que se formem, dispor 
de áreas ao ar livre e/ou jardins que promovam 
a interação social principalmente em pacientes e 
visitantes, além de dispor de outros ambientes de 
acolhimento e suporte aos visitantes. Um alerta 
considerável é que a privacidade é um fator im-
portante de redução de stress, então as medidas 
de interação devem ser colocadas em prática de 
tal forma que não comprometam a privacidade 
dos pacientes e, portanto, seu senso de controle 
(ULRICH, 1997). Por fim, as distrações positivas 
consistem em estímulos que buscam desviar a at-
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enção do usuário em relação às preocupações 
recorrentes e pensamentos estressantes , en-
tretendo-os. O conceito implica que aparte do 
estímulo-elemento haveriam características do 
ambiente que em si são importantes e teriam 
essa capacidade. Em linhas gerais seria uma 
característica ou elemento ambiental que evo-
ca sensações positivas, prende a atenção e o 
interesse sem sobrecarregar o indivíduo. Exem-
plos de distrações positivas são feições positivas 
(felizes, ternas, sorridentes), animais e natureza 
(plantas e água) (ULRICH, 1997). Dentro da teo-
ria abordada pode-se perceber que a natureza 
é considerada positiva e contribui para todos os 
critérios estabelecidos. Segundo Ulrich (1997) 
uma curta exposição à natureza, cerca de 5 a 10 
minutos, já é capaz de reduzir o estresse. Além 
disso, ela pode ser percebida por múltiplos sen-
tidos, como seus sons, cheiros e cores, o que 
posteriormente será tido como positivo para o 
projeto considerando que em um hospital oftal-
mológico a maior parte dos pacientes tem a 
visão de alguma forma comprometida. 

A natureza possui tal potencial para influen-
ciar a recuperação das pessoas que foi criado o 

conceito dos jardins restaurativos (Healing Gar-
dens). Além das capacidades microclimáticas, 
como melhorar a qualidade do ar e amenizar a 
temperatura, estar em contato com a natureza 
influencia diretamente na expectativa de vida e 
na incidência de doenças em, por exemplo, bair-
ros que a possuem ou não (KUO, 2015). Existe 
ainda uma correspondência fisiológica e psi-
cológica direta que associa os efeitos psicológi-
cos da natureza com o impacto positivo sobre o 
bem-estar, e consequentemente saúde, das pes-
soas. Segundo Ming Kuo (2015) os três efeitos 
seriam experiências de admiração, vitalidade e 
restauração da atenção. A admiração é relacio-
nada à diminuição de substâncias inflamatórias 
no organismo, a vitalidade, a resistência à in-
fecções e a diminuição da mortalidade. E, por 
fim, a restauração da atenção diminui o risco de 
acidentes e de comportamentos como fumar e 
consumir álcool ou drogas excessivamente. O 
autor recomenda que os oásis verdes devem 
incorporar plantas, terra e água (preferencial-
mente em movimento) e devem ser projetados 
para promover sentimentos de profundo relaxa-
mento, admiração e vitalidade.
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Além das influências psicológicas que o 
ambiente pode proporcionar aos seus usuári-
os, existem arranjos físicos que melhoram o de-
sempenho das atividades desenvolvidas na ed-
ificação. Dois princípios estratégicos de grande 
importância na arquitetura hospitalar  são a con-
tiguidade e a flexibilidade. 

Edificações hospitalares são demasiado 
complexas e, visando administrar essa   com-
plexidade, a contiguidade espacial consiste em 
um bom encaixe espacial de unidades funcionais 
com atividades afins. Dentro dessa lógica, setores 
que são interdependentes ficariam próximos uns 
aos outros e isso facilitaria o fluxo de utensílios, 
pessoas e serviços. Cada zona funcional possui 
uma necessidade de circulação, distribuição de 
cômodos e condições ambientais. A contigui-
dade busca articular esses departamentos con-
forme a natureza de suas atividades. Os impac-
tos desse arranjo espacial contíguo vão desde 
profissionais menos cansados fisicamente devi-
do ao deslocamento menor entre os setores até 
redução de custos operacionais da instituição 
(MIQUELIN, 1992).

A tecnologia empregada nos tratamen-
tos de saúde está em constante evolução. Isso 
significa que os arranjos espaciais que abri-
gam                     atividades que funcionam de certo 
modo podem, em questão de anos, funcionar de 
modo diferente e o ambiente precisa responder 
à essa nova função. O conceito de flexibilidade 
trata da facilidade de rearranjar o espaço para 
se adaptar à novas necessidades, isso é, a facili-
dade de realizar reformas que permitam adaptar 
o espaço às novas formas de tratamento. Para 
responder à isso é possível incorporar certas car-
acterísticas à edificação que tornariam mais fá-
ceis essas adaptações. São elas: modulação es-
trutural, estandardização de espaços, autonomia 
das unidades funcionais, projetos e construções 
modulares e estrutura independente da vedação 
(MIQUELIN, 1992).

Com isso percebemos que o ambiente físi-
co influencia diretamente no desempenho das   
atividades hospitalares. É importante que haja 
a preocupação de prover aos usuários um bom 
ambiente que facilite a vivência da edificação 
tanto objetivamente quanto psicologicamente.

Funcionalidade
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No Estado de Santa Catarina existem três polos de 
atendimento oftalmológico cadastrados no Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia. Dois deles são hospitais 
públicos: o Hospital Regional de São José e o Hospi-
tal Governador Celso Ramos. Ambos estão localizados 
na grande Florianópolis, o primeiro na parte continen-
tal, município de São José, e o outro na ilha, no cen-
tro da cidade de Florianópolis. A secretaria da saúde 
ainda possui o Hospital Terezinha Gaio Basso, em São 
Miguel do Oeste, que atende Oftalmologia como es-
pecialidade clínica e cirúrgica. O Hospital Infantil Joa-
na de Gusmão e o Hospital Governador Celso Ramos 
possuem também os dois regimes de atendimento. Da 
mesma fonte, o Hospital Regional de Araranguá e o já 
citado Hospital Regional de São José atendem a espe-
cialidade cirúrgica.

SAÚDE QUANTITATIVA

CONTEXTO DE ESTABELECIMENTOS 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA GRANDE 

FLORIANÓPOLIS VINCULADOS À 
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

1
2
3
4
5
6
7

Hospital Florianópolis

Hospital Regional de Biguaçu

Hospital Gov. Celso Ramos

Hospital Infantil Joana de Gusmão
Hospital Nereu Ramos

PROPOSTA
Hospital de Olhos de SC

Hospital Regional de São José
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Em 2017, o Estado de Santa Catarina pos-
suía 471 mil pessoas na fila de espera por aten-
dimentos pelo Sistema Único de Saúde (NSC TV, 
2017). Eles correspondiam a 95% dos doentes 
do Estado. Em agosto do mesmo ano Blumenau 
possuía 22 mil pessoas na fila aguardando pro-
cedimentos, Florianópolis, 97 mil pessoas, em 
Joinville, 62 mil, e em Lages a maior procura era 
por atendimento oftalmológico. Em novembro 
de 2017, o número de pessoas aguardando pro-
cedimentos pelo município de  Florianópolis foi 
para 103 mil. Quase metade do público conse- 
gue agendamento em um mês, mas o restante 
leva em média três meses. Uma das soluções 
encontradas é a realização de mutirões de cirur- 
gias de determinada especialidade com muita 
procura. Por exemplo, no mês de junho de 2017 
houve uma bateria de 100 cirurgias de catarata. 
Itajaí aderiu a mesma solução, com uma expec-
tativa de 175 cirurgias de catarata em 2 meses. 
Um dos fatores que o município de Lages alegou 
para o déficit de atendimentos foi a falta de re-
cursos e estrutura. Este, em geral, costuma ser o 
grande problema da saúde pública do país.

A dificuldade não é apenas para procedi-
mentos de alto custo, como cirurgias ou exames 
complexos. Em 2017, por exemplo, o Hospital 
Tereza Ramos, o maior da serra catarinense, fi-
cou sem exames de raio x por meses por con-
ta de uma dívida da Secretaria da Saúde com 
a empresa que prestava manutenção aos equi-
pamentos. Longas esperas também ocorrem: 
como em um caso onde um paciente aguarda-
va 4 anos na fila por um ultrassom. É comum          
acontecerem atendimentos terceirizados, ou 
seja, a rede particular realizar os procedimen-
tos contratados custeada pelo Estado segundo 

a tabela SUS (e, caso não haja procura, algum 
adicional financeiro), justamente por essa falta 
de estrutura para atender a demanda dentro da 
rede pública.

É   nesse regime de terceirização  do  at-
endimento que em 2017 o município de Flori-
anópolis esperava acabar com a fila de 19 mil 
atendimentos para oftalmologia (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, 2017). Até o momento 
os pacientes dessa especialidade estavam sem 
prestadores de serviços contratados pelo Siste-
ma Único de Saúde da capital. No mesmo ano, 
no município de Blumenau, o tempo médio de 
espera por uma consulta de oftalmologia no 
começo do ano era 6 meses e no fim, 4 meses.

Para dar referência aos números, uma in-
stituição de saúde de porte regional que atende 
diversas ocorrências de todo nível de complexi-
dade como o Hospital Regional de São José re-
alizou de Janeiro a Abril de 2018, 6422 procedi-
mentos de múltiplas especialidades (GOVERNO 
DE SANTA CATARINA, 2018).

Pode-se inferir que, de fato, a situação da 
saúde pública no estado de Santa Catarina é 
preocupante.Assim, e apesar de ser um dos 
estudos e uma das capitais avaliadas com mel-
hor qualidade de saúde pública do país, há um 
grande déficit de atendimento, inclusive na área 
de oftalmologia. Essa especialidade, especial-
mente, possui uma fila de espera não apenas 
por seu suposto alto custo ou complexidade, 
mas principalmente por falta de estrutura espe-
cializada nesse tipo de atendimento. A criação 
de um hospital de olhos público diminuiria o 
déficit estadual dessa especialidade, sendo rel-
evante e necessária inclusive na percepção da 
própria Secretaria do Estado de Saúde.
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A oftalmologia é a especialidade da medicina que lida 
com o olho e seus anexos. A função do médico oftalmologista 
é preservar a saúde dos olhos e buscar prover a melhor visão 
possível aos pacientes através do diagnóstico e tratamento de 
pa- tologias relacionadas à esse sentido, clinica ou cirurgica-
mente. Ele também promove a prevenção de doenças ocu-
lares e pres-creve lentes corretivas para que o paciente possa 
ver de forma acurada.

Uma característica peculiar é que além de ser uma es-
pecialidade da medicina ela possui muitas subespecialidades 
como: plástica ocular, refração, córnea, retina, glaucoma, ca- 
tarata, segmento anterior, lente de contato, doenças externas, 
estrabismo e uveite. Dentro desse cenário um oftalmologista 
especialista em catarata dificilmente faria uma plástica ocu-
lar, por exemplo. Essa subespecialização leva a necessidade 
de ambientes que possuam aparelhos sofisticados e de alto 
custo para diagnóstico daquela certa situação e, assim, um 
hospital de olhos acaba por ter salas parecidas mas que abri-
gam aparelhos com funções distintas. Algumas delas podem 
ter necessidades específicas também.

A promoção do serviço de atendimento especializado 
em oftalmologia é regida pela portaria 288/08 do Ministério 
da Saúde onde há a determinação estrutural de itens míni-
mos tanto na parte do ambiente físico quanto dos profissio- 
nais, especificação de equipamentos e atividades de suporte.

OFTALMOLOGIA
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MEIOS

2.
CONSTRUÇÃO DO ESCOPO

_questionário
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_programa de necessidades
TERRENO E LOCALIZAÇÃO
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Com a temática definida, foi necessário dar-se a conhecer 
mais da realidade que se abordaria. Para formar o projeto em si era 
necessário compreender aspectos funcionais do programa de neces-
sidades e também entender melhor a vivência que se tem de edifi-
cações do gênero. Com isso em mente foram elaboradas duas abor-                          
dagens:a primeira seria um questionário voltado para profissionais da 
saúde que abordassem questões técnico-funcionais da edificações, 
buscando compreender sua percepção sobre o planejamento de 
uma edificação deste porte, ambientes necessários ao programa 
de necessidades e algumas das especificidades destes ambientes e       
edificação. A segunda abordagem correspondeu a realização de visi-
tas técnicas para entender diferentes formas de configuração espacial 
deste tipo de edificação, seu programa de necessidades, o que inclui 
a visita a um hospital de olhos privado e a uma unidade funcional 
de oftalmologia pública inserida em um complexo hospitalar com im-
pacto regional.
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Em busca de entender melhor as necessidades de um 
hospital de olhos foi elaborado um questionário. Inicialmente 
pensava-se em aplicá-lo de modo online mas, no decorrer da 
aplicação, notou-se que era mais prático e com resultados 
mais efetivos se ele servisse, na verdade, como roteiro para 
entrevistas. Assim, além de alguns questionários aplicados 
online, o roteiro com asas perguntas  também foi aplicado 
durante as visitas técnicas com o objetivo de entender o fun-
cionamento e as necessidades da edificação. O questionário 
era estruturado da seguinte forma:

CONSTRUÇÃO DO ESCOPO

Questionário

Dados básicos: Nome, Idade, Profissão, Área de atuação

1) Quais exames e procedimentos oftalmológicos são mais procurados?
2) Quais exames e procedimentos oftalmológicos são mais procurados, mas 

não são realizados por falta de estrutura?
3) Há procura por procedimentos e exames de alta complexidade? Quais?
4) Quanto tempo em média dura uma consulta oftalmológica?
5) Quanto tempo em média dura uma cirurgia? Quais os extremos?
6) Há necessidade de internação num hospital oftalmológico?
7) Há necessidade de UTI num hospital oftalmológico? Se sim, para qual tipo 

de atendimento?
8) Quais setores de um hospital oftalmológico você considera fundamen-

tais?
Opções: Ambulatório, Urgência, Emergência, Internação, UTI, Patologia Clíni-

ca, Radiologia, Hemodinâmica, Tomografia, Ultrassonografia, Ressonância Mag-
nética, Anatomia patológica e citopatologia, Centro Cirúrgico, Centro Cirúrgico 
Ambulatorial, Reabilitação, Hemoterapia e hematologia, Serviço de Nutrição e 
Dietética, Farmácia, Central de Material Esterilizado e Necrotério.

9) Quais os setores de um hospital oftalmológico você considera desejáveis? 
Opções: vide pergunta 8
10)Na sua opinião, qual ou quais são os hospitais oftalmológicos mais inter-

essantes (do Brasil/mundo)? Por que?

Espaço para observações diversas
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Com as respostas descobriu-se que a procura é bem variada entre procedi-
mentos e tratamentos e também discrepante entre a rede pública e a privada. Via 
de regra são comuns diagnósticos para correção da visão com óculos e a cirurgia 
refrativa, que tem por objetivo a correção duradoura, são alguns dos serviços mais 
procurados. Porém a cirurgia refrativa, por exemplo, é uma das principais deman-
das da rede privada mas não é feita pelo SUS, por não ser considerada prioritária 
dentro do cenário de demandas. Em segundo lugar viriam tratamentos e procedi-
mentos para catarata e posteriormente, glaucoma e retina no geral. 

As consultas são rápidas considerando os três exames feitos de praxe, duram 
em média 20 minutos. O tempo de cirurgia que varia de acordo com o caso e a 
complexidade do procedimento em si, mas pode durar de 30 minutos a duas horas, 
salvo casos bem complexos como transplantes que teriam maior duração.

Um hospital oftalmológico não atende pessoas com risco de vida, o que pode 
acontecer são intercorrências durante procedimentos. Nesse caso um leito de 
isolamento para futura transferência já seria suficiente para suprir essa demanda 
em vez de arcar com toda uma estrutura de UTI. Após uma cirurgia oftalmológica o 
protocolo é o paciente passar por uma recuperação breve e ir para casa minutos ou 
horas depois do procedimento. Há casos de internação, mas eles são muito pou-
cos  considerando toda a variedade e complexidade de procedimentos atendidos 
em um hospital dessa especialidade. Assim, poucos leitos já suprem essa deman-
da de observação e tratamento.

Os setores considerados importantes são Urgência e Emergência, Ambulatório, 
Centro de Diagnóstico por Imagem, Centro Cirúrgico e Internação. Seus  ambientes 
de apoio seriam Farmácia e Central de Material Esterilizado. O Laboratório, a Lavan-
deria, a Rouparia e o Serviço de Nutrição e Dietética podem ser terceirizados. Não 
há necessidade de Necrotério pois, caso haja ameaça à vida, haveria uma trans-
ferência do paciente para um hospital geral.

O hospital oftalmológico mais citado como referência de um local bem plane-
jado foi o Hospital de Olhos Sadalla Amim Ghanem, em Joinville e, por isso, foi ele 
também escolhido como um dos locais para ser realizada uma visita técnica.
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Para vivenciar o ambiente de um hospital de olhos 
e conhecer de perto seu funcionamento, foram realiza-
das duas visitas técnicas. Uma no Hospital de Olhos 
Sadalla Amin Ghanem, em Joinville/SC e outra no Hos-
pital Regional de São José Doutor Homero de Miranda 
Gomes, em São José/SC.

VISITAS TÉCNICAS

Hospital Sadalla Amin Ghanem, Joinville/SC

O Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem é referência em tratamento 
oftalmológico em Santa Catarina. Realiza atendimentos e procedimentos no 
regime privado e também através de planos de saúde. Ele próprio possui uma 
linha de atendimento popular onde pratica uma tabela abaixo da real. O pro-
cedimento que mais realizam é a cirurgia refrativa a laser que corrige defeitos 
da visão como miopia, presbiopia, astigmatismo e hipermetropia. Procedi-
mentos bastante comuns são também cirurgia de catarata, retina em geral, 
transplante de córnea e tratamentos para glaucoma.

A visita aconteceu dia dois de abril e foi guiada pela responsável pelo 
marketing da instituição. Ela guiou por toda a edificação e prontamente re-
spondeu a todas as perguntas, fazendo também contato com o corpo clini-
co-administrativo quando necessário.
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A entrada do prédio se dá por baixo da 
parede de vidro principal e é bem inserida no 
contexto urbano.  Há um saguão na recepção 
onde se pode ter claros os níveis principais por 
entre os quais a edificação se desenvolve. Ele 
também cria relações visuais e ajuda os usuári-
os a se situarem enquanto percorrem o prédio, 
também tendo uma vista para o exterior, que é 
uma conexão importante para permitir a noção 
do passar do tempo e dar às pessoas o senso de 
controle do que acontece com elas. 

É comum as esperas dos setores que não 
possuem janela para o exterior terem acesso a 
jardins internos. Os materiais usados possuem 
tons neutros entre bege e marrom, com pontos 
de cores por vezes nos mobiliários ou em pare-
des que criam pequenas ambiências. 
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A organização espacial da edificação como 
um todo é bem clara. No térreo há a espera, 
cafés, pronto atendimento, áreas de atendimen-
to da saúde sublocadas e o acesso ao auditório, 
que fica no andar superior. O primeiro andar pos-
sui o centro cirúrgico com 6 salas, a parte de pro-
cedimentos a laser do centro cirúrgico (1 sala) e 
8 salas do centro de exames e diagnóstico. As 3 
salas de exame restantes ficam no segundo an-
dar, junto com 13 consultórios, a parte de con-

sultoria e instrução de lentes de contato e a copa 
dos funcionários. No terceiro andar ficam os 30 
consultórios restantes , sala de reuniões, treina-
mento e centro de estudos. No quarto e último 
andar fica a administração. Nos bastidores há o 
acesso de funcionários com estar e, com acesso 
pelo térreo mas com desnível suficiente para ser 
o primeiro andar, há a parte de armazenamento 
de resíduos, recebimento da farmácia, rouparia, 
manutenção com oficinas e gases.

SALA DE CIRURGIA

CONSULTÓRIO

EXAMES

ÁREAS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO
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No percorrer da edificação foram notadas amenidades que        
melhoram a experiência do usuário. Nas recepções tem-se café e agua 
à disposição, bem como poltronas confortáveis com braços, onde, ao 
sentar-se, o paciente/visitante pode relaxar e sente que aquele é o 
seu espaço, mais uma medida que contribui para o senso de controle.

Na espera do centro cirúrgico há poltronas  coloridas, que dão 
ao ambiente um tom de vivacidade e também no teto há várias pe-
quenas luzinhas que não agridem o olho do paciente e ao mesmo 
tempo dá algo com o que se distrair durante o momento de tensão 
pré-cirúrgico. 

É comum o uso de divisórias de vidro nas partes administrativas 
ou de atendimento reservado que são adjacentes a corredores, re-
cepções ou halls. Sua transparência dá a sensação de amplitude do 
ambiente, mesmo subdividindo o espaço.

Via de regra, as recepções e a parte de exame pré-consulta têm 
acesso visual ao exterior. Na recepção principal também há totens 
onde é possível o auto atendimento, no qual se faz a triagem inicial 
para encaminhamento do paciente para o seu  local  de  espera  na  
edificação. Isso diminui o tempo de espera e faz com que ele se sinta 
parte ativa do processo.
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Hospital Regional de São José Doutor Homero 
de Miranda Gomes, São José/SC

A visita ao Hospital Regional aconteceu 
no dia oito de abril e foi guiada pelo médico 
coordenador da oftalmologia do hospital, que 
prestou muitos esclarecimentos. Enquanto 
no Sadalla se viu muito, no Regional se com-
preendeu muito principalmente da situação da 
oftalmologia na região da grande Florianópo-
lis. Foram batidas pouquíssimas fotos pois ha-
via muitas pessoas sendo atendidas e houve a  
inibição de ser alguém estranho num meio no 
qual não se pertence, de estar se intrometendo 
ou atrapalhando os processos que acontecem 
ali.

De início, houve uma reunião na sala 
administrativa da unidade onde foi possível 
conversar com 5 médicos oftalmologistas ao 
mesmo tempo. Esse momento foi de grande 
importância para o processo de tomada de 
decisão do projeto e do que é prioridade pros 
médicos, pra boa execução dos atendimentos 
e procedimentos e pros pacientes. Um hospital 
de olhos em Florianópolis é algo que já foi mui-
to discutido e que seria de fato a concretização 
de uma idealização.

No momento da visita havia uma fila de 
consultas eletivas de cinco mil pessoas para 
serem atendidas na unidade. O sistema de mar-
cação de consultas é online e segue um proto-
colo de encaminhamento de centros (antiga-
mente postos) de saúde, por exemplo. Não se 
sabe estimar quanto tempo levaria para suprir 
a demanda pois o pronto atendimento atra-
palha o fluxo de pacientes eletivos. O que ac-
ontece: muitos pacientes estão muito longe de 
serem  atendidos na fila de espera. Assim, de-
cidem buscar o pronto atendimento, seja para 
de fato ter um atendimento regular mais rápido 
ou porque o caso piorou. Desse modo, essa de-
manda que muitas vezes não é de emergência 
e urgência se  soma a demanda real do setor 
mas, como o corpo clínico é limitado e prioriza 
os casos que são de fato urgentes, isso acaba 
sobrecarregando e superlotando este setor es-
pecífico, com diversas consequência incluin-
do estresse e insatisfação da equipe de saúde 
e dos pacientes.  É possível incluir  também as 
demandas judiciais, que procedem de pessoas 
que ganham na justiça o direito de fazerem o 

SALA DE EXAMES SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS
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procedimento mais rapidamente. Com essas 
interferências na fila, há uma maior dificuldade 
para elaborar uma previsão de tempo para a fila 
ser zerada. É comum esperar mais de um ano por 
uma consulta simples de oftalmologia.

Conversando sobre a portaria e o espaço 
físico de assistência, o ideal para os médicos se-
ria que se pensasse no dobro do sugerido para 
um hospital de referência, o que foi acatado. Al-
gumas demandas podem ser feitas em parcerias 
com hospitais próximos ou terceirizadas, como 
lavanderia e laboratório de análises clínicas. 

Não há necessidade funcional de janelas, 
portanto é   comum   unidades   públicas   de 
oftalmologia não terem. Sabe-se da literatura 
que um ambiente sem janelas é um potencial es-
tressor e, somando-se isso a situação de um hos-
pital público onde diversos problemas tendem a 
se agravar como falta de recursos, super lotação, 
limitações da capacidade de atendimento frente 
à demanda, a tendência de se vivenciar estresse 
por parte de profissionais e de usuários se acen-
tua. É possível perceber no Sadalla que, embo-
ra as salas funcionais não tivessem janelas, isso 
era muito compensado pelas áreas adjacentes e 
recepções, onde, através de grandes janelas, era 
possível ver o entorno e obter iluminação natu-
ral.

O ambiente físico em si é em parte desen-
volvido em área própria dentro da edificação e 
em parte anexo à unidades funcionais principais 
(as salas cirúrgicas estão dentro ou anexas ao 
centro cirúrgico geral e os leitos de internação, 
que tem uma demanda bem flutuante, entram na 
distribuição de leitos gerais do hospital). A sub- 
unidade de oftalmologia possui 3 salas cirúrgi-
cas, 5 consultórios no total e mais um no pronto 
atendimento, , aproximadamente 4 salas de ex-
ames (algumas inativas) e 12 leitos de internação 
à disposição. Havia também uma sala de espera 
cujo número de assentos girava em torno de 80 
e algumas pessoas ainda aguardavam atendi-
mento ou acompanhavam pacientes em pé, por 
falta de acomodações em quantidade suficiente. 
Na espera há disponível um banheiro feminino e 
um masculino. Para os 15 médicos e 10 enfermei-

ros da unidade há um único banheiro disponível 
e o box desse banheiro é onde os processos do 
atendimento por via judicial são armazenados, 
ocorrendo portanto uma sobreposição bastante 
inadequada de atividades decorrente de subdi-
mensionamento de espaços e ausência de am-
bientes no programa de necessidades. Há uma 
copa pequena para os funcionários, improvisada 
em um canto de corredor. 

Há 5 consultórios mas os visitados tinham 
dois médicos atendendo e compartilhando os 
mesmos equipamentos para auxiliar o diag-
nóstico do paciente. O que causou choque foi o 
consultório do pronto socorro que é um único 
apenas um, equipado para um atendimento por 
vez ter dentro dele quatro médicos atendendo 
quatro pacientes distintos ao mesmo tempo. 
Esse poderia ser o retrato geral da visita, na qual 
durante todo o tempo se observou superlotação.

Quanto à procedimentos cirúrgicos, não é 
possível realizar pelo SUS uma cirurgia refrativa, 
de correção visual, pois ela é considerada estéti-
ca e, por essa razão, não contemplada pela tabela 
do serviço. Assim, todos os casos cirúrgicos aten-
didos são de fato uma interferência considerável 
na visão. É muito comunms a cirurgia de catara-
ta. Casos que necessitam de internação são, por 
exemplo, retirada de tumores, procedimentos e 
transplante de córnea, e intercorrências como 
infeccções. Para o tratamento de glaucoma, uma 
das doenças oftalmológicas mais recorrentes, há 
uma única médica especialista no estado de San-
ta Catarina inteiro que atende pelo SUS. 

Apesar de todo o cenário caótico, o corpo 
clínico do Hospital Regional é muitíssimo concei-
tuado e perfeitamente equiparável ao do Sadal-
la. Muitos (talvez todos) dos médicos atendem 
também na rede particular e são referências nas 
suas áreas de atuação. Sendo assim, pode-se 
dizer que a maior diferença entre um hospital 
de olhos público e privado é o investimento em 
equipamentos, mas, principalmente, um espaço 
físico, infra-estrutura e recursos financeiros su-
ficientes e apropriados onde as atividades pos-
sam se desenvolver adequadamente na mesma 
proporção de sua demanda.
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Após todas as experiências vividas e o contato 
com profissionais, administradores e arquitetos da 
saúde, foi possível estabelecer um programa de neces-
sidades baseado em setores funcionais definidos.

PROGRAMA DE NECESSIDADES

Ambulatório
Contendo de 13 a 15 consultórios
Sala administrativa
Áreas de apoio (sanitário e área de es-

tar para funcionários, depósito de material 
de limpeza, depósito de equipamentos, es-
pera e sanitário para pacientes e visitantes). 

Centro de Diagnóstico por Imagem
Contendo de 8 a 13 salas de exames com 

equipamentos oftalmológicos mais raio X, ul-
trassom, tomografia e ressonância magnética.

Áreas de apoio (sanitário para funcionári-
os, depósito de material de limpeza, depósito 
de equipamentos, espera e sanitário para pa-
cientes e visitantes).

Centro Cirúrgico
Contendo de 8 a 12 salas de cirurgia.
Vestiários Barreira
Sala de Recuperação Pós-cirúrgica
Áreas de apoio (sanitário para funcionári-

os, depósito de material de limpeza, espera e 
sanitário para pacientes e visitantes).

Farmácia Satélite

Central de Material Esterilizado
Recebimento de Material
Esterilização e separação de materiais
Estocagem

Internação
Contendo de 8 a 15 leitos.
Posto de Enfermagem
Áreas de apoio (sanitário e sala de estar 

para funcionários, depósito de material de 
limpeza, sala de utilidades, recepção, espera e 
sanitário para pacientes e visitantes).

Farmácia Satélite

Farmácia
Recepção e Inspeção
Armazenagem e Controle
Fracionamento
Sala administrativa

Grande Recepção

Estacionamento
Vagas para vans de prefeituras
Vagas para público geral
Vagas para funcionários

Pronto Atendimento
Contendo de 3 a 5 consultórios
Consultórios de triagem
Sala de pequenos procedimentos
Sala de infusão de medicamentos
Sala de observação
Sala de estabilização
Leito de Isolamento
Áreas de apoio (sanitário e para fun-

cionários, sala de utilidades, depósi-
to de material de limpeza, espera res-
ervada para pacientes contagiosos, 
espera e sanitário para pacientes e visitantes). 
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O terreno escolhido para edificar a 
proposta é um dos terrenos realmente dis-
poníveis para que a Secretaria do Estado 
da Saúde utilize. Foi uma das sugestões 
quando foi feito o contato e sua seleção se 
deu pela boa localização dentro de Flori-
anópolis, pelos acessos facilitados por vias 
rápidas adjacentes e por estar inserido em 
um contexto de equipamentos da saúde.

ANÁLISE DO TERRENO
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ESTABELECIMENTOS INTEGRANTES DO 
“COMPLEXO DE SAÚDE” DA AGRONÔMICA
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Centro Catarinense de Reabilitação

Hospital Infantil Joana de Gusmão

Hospital Nereu Ramos (referência em Infectologia)

Casa de Apoio Vovó Gertrudes (aos familiares e crianças em 
tratamento de câncer)

PROPOSTA
Hospital de Olhos de SC

Casa dos Hemofílicos (Associação de Hemofílicos do Estado 
de Santa Catarina)

5

6
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O terreno escolhido para edificar a proposta é um dos terrenos realmente disponíveis para que a Secre-
taria do Estado da Saúde utilize. Foi uma das sugestões do próprio órgão gestor estadual quando foi feito o 
contato para identificação das demandas da saúde do estado. E sua escolha se justifica ainda por motivos 
como: a boa localização dentro do município de Florianópolis a demanda não atendida, os acessos facilita-
dos por vias rápidas adjacentes, por estar inserido em um contexto de equipamentos da saúde que podem 
lhe dar suporte e ainda por sua proximidade ao centro da cidade.

O terreno está inserido em uma área bastante urbanizada e fica em meio aos equipamentos de saúde e a 
residências. Ele possui também 9 metros de desnível longitudinal. As edificações do entorno ficam em níveis 
diferentes do nível médio do terreno, como pode ser observado no mapa acima. Atualmente o terreno está 
desocupado e parte da terra foi removida de forma a nivelá-los por um dos seus níveis mais baixo. Assim, o 
terreno já planificado é utilizado como estacionamento aberto para os usuários dos equipamentos de saúde 
do entorno. Há também um quiosque de comida. Isso demonstra a carência desse tipo de suporte no contex-
to e abre possibilidades para estruturar opções que atendam à essa demanda em um espaço mais planejado 
e qualificado. Sua orientação é predominantemente norte e a incidência solar nas laterais longitudinais é 
direta por se tratar de fachadas quase leste-oeste. 
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FIM

3.
INTENÇÕES E CONCEITOS DE PROJETO 

_estudos de caso
_processo projetual

A EDIFICAÇÃO
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As reflexões teóricas e as experiências relatadas foram de im-
portância fundamental para estruturar o projeto da edificação de 
um hospital de olhos público para Florianópolis. A partir delas foi 
possível começar estudos volumétricos no terreno e clarear in-
tenções de projeto. O processo se deu majoritariamente por de-
senho à mão e simulações de condições ambientais com auxílio de 
ferramenta computacional 3D. Com esses estudos foram traçadas 
características que imprimiam as intenções e elas foram trabalha-
das ao passo que o prédio abrigava as funções. Assim, por meses 
foram trabalhados paralelamente a condição intrínseca da forma e 
da função para que fossem concretizadas as intenções traçadas em 
uma edificação.
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Com o objetivo de obter inspiração para começar a pensar o projeto 
em si foram estruturados alguns estudos de caso. Eles foram importantes 
para abrir novas possibilidades e perspectivas para encarar o espaço de 
formas diferentes. É importante buscar referências fora do âmbito da ar-
quitetura da saúde, para que se possa abrir o leque de soluções viáveis 
e buscar a inovação. As escolhas dos tipos de projeto foram baseadas 
em aspectos que se deseja dar ênfase no trabalho e que se consideram 
relevantes para a caracterização do mesmo.

ESTUDOS DE CASO

O Mega Foodwalk é uma praça dentro um centro de compras que 
serve tanto como recepção como caminho. Foi escolhido por ser um el-
emento integrador entre os volumes da edificação, pela forma de com-
posição e materiais empregados. Considerando o contexto onde está in-
serida ela funciona também como um oásis no meio da construção, cria 
uma ambiência e um microclima inesperado e agradável. É estruturado 
em volta de um caminho que liga uma parte da edificação à outra.

Mega Foodwalk Landscape, Tailândia, 2018
Landscape Collaboration
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A entrada para a Mega Praça se dá por 
um anfiteatro onde se dá espaço para se ob-
servar o que acontece ao redor e também 
para perceber o que há pela frente. É inte- 
ressante a textura da cobertura que projeta 
a sombra dentro da edificação e é possível 
ter iluminação natural e também perceber o 
passar do dia de acordo com a sombra que 
confere também textura visual ao piso.

A Mega Praça em si possui uma presença imponente 
perante o restante da edificação. Desde o a cor verde até 
a textura e alturas das folhagens bem como um caminho 
largo e  dinâmico a ser percorrido.

O pátio central da edificação é trabalhado segundo os desníveis que possui e dá a opção de 
passar por meio dele e ter a experiência mas também de atravessá-lo de forma direta através de 
escadas nas laterais e conexões entre os caminhos. É possível perceber também o contraste entre 
as cores sólidas da construção e as vibrantes das plantas e também a integração da madeira com as 
luzes e os materiais das lojas do seu entorno imediato.
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Além do uso de materiais naturais como madeira e pedra,  das plantas, a água 
também é um elemento presente no projeto. Em meio ao caminho principal são criados 
entremeios com componentes-chave. Ela aparece tanto como um desses componentes 
como permeia por todo o projeto, aparecendo também em forma de “riacho”. Ela também 
auxilia na criação de um micro-clima agradável e ajuda a prover os nutrientes necessários 
para as plantas.

Alguns pontos de reflexão após esse estudo de caso foram que, por se tratar de um 
hospital oftalmológico, as pessoas necessariamente possuem um sentido comprometido. 
Eles são o meio pelo qual nos expressamos e nos comunicamos com o mundo. Os canais 
que comunicam o interior e o exterior. O paisagismo atuaria como elemento estimulador 
dos sentidos por uma questão de leitura espacial mas também para mostrar a variação de 
percepção conforme a visão for se alterando. 

Outro ponto foi a ideia de transformação que a natureza traz consigo. A água está 
em movimento, seu barulho e fluxo mudam conforme a sua disponibilidade. As árvores 
crescem e mudam ao longo dos anos, as espécies florescem conforme as diferentes es-
tações. Essa transitoriedade é interessante para quem faz intervenções cirúrgicas que al-
teram a visão e podem por exemplo perceber com mais nitidez as folhagens e seus de-   
talhes. Do mesmo modo, pode também marcar a cronologia através do seu crescimento 
e do passar das estações. É uma maneira de aqueles que fazem acompanhamento mé- 
dico regular perceberem as alterações. Como uma mímese de a natureza expressar as mu-
danças interiores do usuário com seu desenvolvimento e exuberância visíveis.
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A Arena do Morro faz parte de um plano de reorde-
nação espacial de um bairro chamado Mãe Luiza, em Na-
tal no Rio Grande do Norte. O plano engloba equipamen-
tos de cultura, esporte e lazer que atendam a população 
e sejam organizados em torno de um eixo principal.

Arena do Morro, Natal, RN, Brasil, 2014
Herzog & DeMeuron 

A edificação em questão é um ponto de destaque no contexto em que está inserida. O 
que mais chamou atenção no projeto foi o impacto positivo que o projeto teve não apenas 
como o ginásio da escola mas  como toda a populaçãose apropriou e se beneficia do seu es-
paço. Ela abriga um programa relativamente simples e claro, com brecha para a flexibilidade 
dos seus usos e principalmente, para que seja um local de encontro e convívio da comuni-
dade. O ginásio pertence à escola pública da região e abriga as atividades desportivas em si, 
bem como oficinas diversas e ambientes de apoio à estas atividades.  O andar superior abriga 
um terraço acessível a professores, pais e alunos.
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Há também uma poética no fato de elevar-se para contemplar a 
realidade onde se está inserido e é exatamente isso que a edificação 
proporciona. Um lugar de convívio e percepção da vista e do cotidi-
ano. Há, no terraço, uma bancada que dá a entender ser propícia 
para abrigar pequenos eventos de entretenimento 

A relação de espacialidade dos blocos com o terraço é bem perceptível  No modelo é 
retratada a estruturação da cobertura, que possui um efeito admirável. A idéia é bastante 
simples: essa estrutura metálica dá suporte a telhas metálicas compridas que possuem certa 
inclinação e uma fresta entre uma e outra, de modo que o vão seja ventilado e passe a luz, 
mas não seja afetado diretamente pela chuva. A composição vertical recortada possibilita um 
efeito estético surpreendente e vai mudando conforme vai-se contornando a edificação. Há 
nisso uma questão de perspectiva e empatia muito presentes, pois a percepção da edificação 
depende do local onde o usuário contempla e a edificação ganha um ar de transformação, de 
metamorfose na simplicidade da sobreposição dos elementos de cobertura.
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Com a cobertura há também uma dimensão de afeto e cuidado intangível. É como se ela pro-
tegesse o interior e provesse a proteção necessária contra as intempéries mas ao mesmo tempo 
não delimita o desenvolvimento do interior da edificação. Esse aspecto afetivo que a arquitetura 
pode proporcionar é muito interessante de ser aplicado em locais onde as pessoas possam se 
sentir suscetíveis. É tocante perceber essa preocupação num elemento escolar, como se naquele     
ambiente, por mais que as crianças brinquem livres, ainda há cuidado e esmero pelo bem estar 
delas.
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Uma das concepções mais interessantes desse projeto é a própria tectônica. O uso dos materiais foi 
cuidadosamente pensado para dar o enfoque de amplitude ao mesmo tempo em que se mescla com o con-
texto por ser usado “cru” e do próprio material proporcionar o conforto térmico necessário. Desse modo, há 
também na composição um ar de autenticidade e veracidade, de mostrar aquilo que é, uma concepção muito 
interessante para ser trazida a esse contexto urbano. Além disso, essa utilização foi possível pelo arrojo apa-
rentemente despojado do bloco de concreto.
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Por fim, uma das partes mais instigantes é a maneira como foi concebida a edificação: para se encaixar 
no entorno, para fazer parte dele. É o tipo de objeto arquitetônico que foi feito para ser o que é e estar onde 
deveria. E de certa forma ele auxilia todos os que por ele passam e frequentam a instigar essa descoberta.
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Após pesquisas e visitas, foi dado início ao processo de espacializar uma volumetria. 
Para tanto foi escolhido o desenho a mão livre na forma de esboços. 

O PROCESSO PROJETUAL

A próxima fase foi a elaboração de um fluxograma de conexões e interdependências 
das unidades funcionais da edificação e os estudos serem feitos com essas prerrogativas 
em mente.
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Posteriormente as formas mais consideráveis passavam por um estudo de insolação 
e de metragem quadrada.
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Conforme já esclarecido durante a 
análise do terreno, ele possui um desní-
vel de 9 metros no total. Aliado à isso, 
possui quatro fachadas com relações e 
edificações de uso distindo e que respon-
dem à essa diferença de nível cada uma à 
sua maneira. Em (1) há a rua Rui Barbo-
sa que  acaba no hospital Nereu Ramos, 
então todas as pessoas que sobem a rua  
precisam necessariamente descer por ela 
pra sair do complexo. O acesso pode ser 
a pé, de carro e também de ônibus - há 
um ponto em frente à edificação. A casa 
dos hemofílicos fica em (2) e está con-
struída um metro abaixo do metro mais 
baixo da proposta. Seu telhado ficaria em 
nível com a praça de recepção. Criou-se 
uma relação amigável como que de quin-
tais. As ruas seguintes atrás da edificação 
(3) tem um caráter residencial muito 
forte, então são camadas sobre camadas 
de casas e eventualmente alguns prédi-
os. As que estão construída no limite do 
terreno estão em geral nas cotas 19-22 e 
se alinham com o primeiro andar da ed-
ificação. Nessa parte a fachada é vazada 
de forma ritmada e procura estabelecer 
um diálogo com as casas, que tem em 
sua sequência também cheios e vazios 
ritmados. No nível mais alto do terreno 
fica a casa de apoio Vovó Gertrudes (4)   
cuja  interface é a parte do estaciona-
mento, que se desenvolve em um platô e 
posteriormente cresce a edificação, que 
também possui 4 andares.

A EDIFICAÇÃO

Implantação e relação com entorno

2

1

4

3
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2

1

1

4

4

3
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A edificação se desenvolve ao longo de 7 níveis no total, cada um com suas unidades 
funcionais definidas dentro de um contexto geral formado por:

Níveis e articulações

4
3
2
1

0,5
0
-1

Internação, Farmácia e Administração

Centro Cirúrgico, Central de Material Esterilizado e Farmácia Satélite

Centro de Diagnóstico por Imagem 

-1
0
0,5

1
2

4
3

Ambulatório

Estar e Auditório

Recepção, Triagem, Lojas, Café e Pronto Atendimento

Estacionamento, Central de Resíduos, Áreas Infraestruturais e Manutenção

Os desenhos técnicos mostrados nesse capítulo foram dimensionados para o encaixe na diagramação e a prioridade 
é ilustrar os aspectos descritos no texto. Na parte de anexos é possível encontrá-las maiores.
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4
3
2
1

0.5
0
-1

+ circulação
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A edificação possui acessos em três níveis, seguindo a declividade do terreno. A entra-
da mais baixa é a do estacionamento (1), destinada majoritariamente para carros e vans. 
As entradas em nível intermediário são o embarque e desembarque em (2), a entrada de 
pedestres em (3), que também conta com um ponto de ônibus. A entrada de ambulâncias 
do pronto socorro se dá em (4) e os pedestres conseguem acessar em nível se entrarm 
pela (3) e fizrem o caminho até o pronto socorro. A entrada (5) é para pedestres  e dá aces-
so a praça secundária, interligada com a praça principal de acolhimento.

Circulações técnicas como entrega de alimentos e suprimentos médicos são pos-
síveis por (4) e por (1) e o (1) foi pensado também para recolhimento de resíduos, com as 
portas do depósito dando acesso ao exterior para facilitar o depósito pré-coleta.

Acessos

1

2

3
2

4
5

Plantas Baixas

A seguir serão apresentadas as plantas baixas pavimento a pavimento.  Elas foram 
elaboradas baseadas em uma malha de 2,5 m x 2,5 m e subdivisores. Assim, atentando-se 
ao grid, é possivel deduzir as medidas dos espaços. Tal decisão foi tomada pela facilidade 
de encaixe estrutural e espacial, além da flexibilidade para futuras modificações.
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-1_Subsolo

a

b

b

c

5

7

6

2

1

4

3

O subsolo da edificação serve como estacionamento e também área técnica. É aces-
sado do exterior por uma rampa (a) e dá acesso à edificação para o grande público em (b) 
e para os funcionários em (c). Abriga os seguintes setores:

1
2
3
4

5
6
7
8

Vagas para vans da secretaria da saúde de prefeituras

Vagas para público geral, visitantes e pacientes

Vagas para idosos e pessoas com deficiência

Vagas para funcionários

Torre de circulação (escada enclausurada, elevadores circulação 
geral e restrita.
Salas para depósito e manutenção.

8

8

Área técnica infraestrutural (gases, caldeira, etc)

Depósito de resíduos

Esse andar conta ainda com um jardim à esquerda. Comumente subsolos são                   
imaginados como locais confinados e sem contato com o exterior. Ao se colocar um jar-
dim, foge-se do lugar comum e se cria um ambiente mais agradável, com vista para uma 
área verde e provido de luz natural. Além disso, ajuda os usuários a se localizarem espa-
cialmente por ser um elemento diferente do seu contexto. o que facilita na orientação es-
pacial do estacionamento, que é potencialmente confusa, servindo de ponto de referên-
cia.
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0_Térreo
O térreo é uma grande recepção do prédio. A área externa contando com a praça prin-

cipal e um espaço livre coberto com um café que pode também abrigar eventos, feiras, 
oficinas, etc. A entrada principal para a praça se dá de carro por (a) e a pé por (b). (c) é o 
acesso principal à edificação, que também pode ser acessada por (d). A entrada do pronto 
atendimento é em (h) para o público geral e (g) para staff e encaminhados de âmbulância. 
Em (f) há uma conexão do pronto atendimento com o prédio pela entrada de serviço.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

Entrada da praça de recepção principal

Praça

Café

Área livre para feiras, apresentações, oficinas.

Torre de circulação (escada enclausurada, elevadores de circulação 
geral e restrita)

Saguão 

Espera e triagem

Lojas, serviços, amenidades

b a

5

7
6

2

1

43

c

d e

8

9 

f g

h 11
10 

Rampa de conexão com a parte superior da praça, acima do 
Pronto Atendimento 

Pronto atendimento

Pátio de espera
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Com o objetivo de criar um ambiente de espera descontraído e impactar positivamente também o entor-
no com um espaço livre de acolhimento, foi criada a praça. Ela possui três ambiências principais: um grande 
caminho de madeira, que serve como conector e cria espaço para circulação, uma parte verde, com caminhos 
que formam um passeio orgânico, áreas de estar e vegetação e a área dos pilotis, que abriga um café e possi-
bilidades de atividades itinerantes. Esses espaços servem aos usuários do complexo de saúde da Agronômica 
em geral, não apenas aos do hospital de olhos.  Dentro da edificação há espaços de espera e também espaços 
destinados a comércio e serviços como caixas eletrônicos, pequenas conveniências, lojas de presente, flori-
culturas, bancas de revista. Essas funções servem para dar suporte aos usuários e também para ter a possibi-
lidade de os visitantes presentearem os pacientes. 



52

0,5a_Praça Secundária

1 Praça secundária com estares e vegetação

a

b

1 



53

Essa parte da praça se desenvolve em nível na parte mais alta do terreno. Ela 
é a cobertura do pronto atendimento. Pode ser acessada por pedestres em (a) e 
possui uma rampa de conexão com a parte principal da praça de acolhimento em 
(b), que fica atrás do bloco principal do prédio. Sua implantanção foi pensada para 
ficar reservada de modo que as pessoas que estejam inibidas de se aproximar do 
saguão do prédio se sintam mais confortáveis de utilizar esse espaço e criem cor-
agem de se aproximar de modo mais discreto da edificação. Ele funciona também 
como uma surpresa para quem percorre a edificação da parte principal da praça.

_Caixa de circulação

A partir do térreo a circulação é feita por 
rampas e também através de uma caixa de 
circulação. Ela possui o seguinte esquema 
básico: em (1) ficam os elevadores de circu-
lação aberta ao público; a escada de incên-
dio fica em (2), junto com um elevador de 
emergência (3); os shafts podem ser acessa-
dos em (5) e, por fim em (4) fica a circulação 
restrita para funcionários, prestadores de 
serviço e pacientes acamados.

O sistema de rampas vai do térreo ao se-
gundo andar. Os níveis acima são acessados 
através da caixa de circulação. Ela contempla 
os andares com as unidades funcionais mais 
cuja dinâmica de circulação é mais intensa e 
menos crítica.

2 

3

5

4 

1 



54

0,5b Mezanino

O Mezanino é a extensão do térreo e configura-se como uma grande sala de estar. 
Seria um lugar para passar o tempo de forma mais confortável, tendo em vista que muitas 
pessoas vem de regiões distantes para serem atendidas no hospital e esperam antes e de-
pois do atendimento para que todos daquela região sejam reunidos e retornem. Ela conta 
também com um auditório para pequenos eventos ou mesmo esclarecimentos de equipe.  
Por ser um mezanino, aberto e posicionado de forma recuada, é possível a conexão visual 
com o andar térreo.

1
2
3

Sala de estar

Espaço de leitura

Auditório/ sala de convenções

3

1

2
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1. Primeiro Pavimento
O primeiro pavimento é o início das atividades de atendimento da edificação e abriga 

o ambulatório que é composto pela parte de atendimento de consultórios. As salas tem 
um tamanho padronizado e podem ser adaptadas ao tipo de assistência necessária (se 
mais ou menos aparelhos, alguma com equipamentos especificos ou mesmo para real-
ização de cirurgias ambulatoriais.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

Consultórios

Estar e copa dos funcionários

Sanitários internos

Sala administrativa

Plataforma verde

Depósito de Materiais e Equipamentos

Sanitários para público (feminino, masculino e Pessoas Com Deficiência)

Sala de espera e Recepção

5
7

6

21 1 1 1

1111 1 1

43
3

8
9a 

9b 

10 

11 

Ambientes de apoio: Depósito de Material de Limpeza e Sala de Utilidades

Conjunto de rampas

Caixa de circulação
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1. Primeiro Pavimento

A plataforma verde atravessa a edificação e foi pensada para ser um grande respiro. 
Além disso, marca a entrada e o acesso principal no andar térreo. Ela possui vegetação 
e proporciona aos que estão esperando no primeiro pavimento a possibilidade de con-
tato com o exterior: tanto visual quanto físico (9a). Como vai de uma parte à outra da 
edificação, ela contempla tanto quem ainda não adentrou a parte clínica do andar, como 
quebra o ritmo do corredor interno. Ela possui um pé direito duplo e o andar superior cria 
as seguintes relações: na parte de espera é recuado, conformando-se à pele de vidro e, na 
parte clínica, possui uma passagem do tamanho do corredor, como uma ponte, que passa 
atravessa a plataforma e dá acesso às salas de exame (9b).
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9a

9b
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2_Segundo Pavimento
No segundo pavimento há o Centro de Diagnóstico por Imagem - composto por salas 

de exames diversas - uma espera e também a área de alimentação dos funcionários. É o 
último andar que pode ser acessado com o sistema de rampas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Salas de Exame
Sanitários Internos
Estar dos funcionários

Varanda

Tomografia Computadorizada

Caixa de Circulação

Ultrassonografia

Ressonância Magnética

Depósito de Equipamentos

Espera ressonância e tomografia

Sanitários da espera (Feminino, Masculino e Pessoa Com Deficiência)

Sanitários Funcionários + Depósito de Material de Limpeza

9
13

12

2
2

1 1 1 4

3111 5

8

6 7

14

10 11 16

17 

18 15

Raio X

Sala de Comando

Área de alimentação dos funcionários + sala de Recebimento

Box

Sistema de rampas
Recepção e espera
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Os corredores tanto do andar de exames quanto dos consultórios foram planejados para terem inter-
rupções envidraçadas nos corredores coincidentes de modo que haja uma possibilidade de ver o exterior nas 
quatro direções, dado que o seu início e final também possuem grandes janelas. Esse respiro busca desmis-
tificar a visão enclausurada e repetitiva de um corredor de hospital, trazendo iluminação natural e pequenas 
surpresas agradáveis ao longo do caminho percorrido na edificação.

As rampas iniciam no térreo e vão até o segundo pavimento, que são os mais abertos ao público. O 
centro cirúrgico e a internação possuem circulações mais restritas, além do fato de alguém que se submete a 
um procedimento ou internação provavelmente também teve a possibilidade de experienciar as rampas no 
pré-operatório - ou terá no pós. Elas são coincidentes e estruturadas por pilares centrados no vão entre elas. 
Foram compostas de modo que seja possível ter vistas diferentes durante o percurso. Um exemplo das vistas 
dinâmicas é que  em uma direção há brises bloqueando a vista e a outra coincide com seu sentido de aber-
tura, de forma a ser possível apreciar a vista. As rampas são também um elemento importante de localização 
espacial pela ideia de controle que se dá de saber exatamente qual caminho foi percorrido até a chegada ao 
destino.



60

3_Terceiro Pavimento
O centro cirúrgico é o setor principal desse pavimento. Ele também abriga a Central 

de Material Esterilizado, uma Farmácia Satélite e a área de Estar dos Funcionários. A medi-
da de humanização mais evidente é a presença de um pátio que se abre para o pavimento 
superior.

8

1

2

3

7

9

11

10

12 13 

4

6

5

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Salas de Cirurgia

Ambientes de apoio: Depósito de Material de Limpeza e Sala de Utilidades

Posto de Enfermagem + Sala de Serviços e Sanitário Interno

Estar dos funcionários

Grande Estar da Equipe de Saúde

Vestiários Barreira
Central de Material Esterilizado

Sanitários área restrita

Farmácia Satélite

Sala de Recuperação Pós-cirúrgica

Pátio

Recepção e Estar

Sanitários da Recepção

Caixa de Circulação
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Dentro do contexto da edificação, o terceiro pavimento se localiza no volume verde que se destaca da 
pele de vidro. Esteticamente, ele rompe a lógica que foi construida do volume á direita ao passo que se integra 
a ela e estabelece uma conexão visual de complementariedade com o volume da esquerda.

Como não há vista para o exterior na recepção, a vista foi trazida para dentro  através de um pequeno 
pátio com abertura para o andar superior e iluminação zenital.
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4_Quarto Pavimento

O último pavimento abriga a Internação e a Administração permeadas por pátios, 
varandas e solários.

7

11

1 1
2

3
4 5

8

9

12

12 

6 10 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Quartos de internação (2 leitos + banheiro adaptado para Pessoa Com Defi-
ciência por quarto)
Posto de Enfermagem + Sala de Serviços
Apoio: Sala de Utilidades, Depósito de Material de Limpeza e Sanitários para Fun-
cionários)
Estar dos funcionários

Área verde interna

Espera
Sanitários

Sanitários área restrita

Farmácia Central

Recepção e Espera

Terraço

Salas Administrativas

Caixa de Circulação
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5_Cobertura

1
2

3

1

2

3

Caixa d’água e Casa de Máquinas

Clarabóia

Telhado de telha termoacústica com inclinação de 5%
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B

A

0

0

- 4 m   

- 4 m   

3,25 

6,50

6,50

11,00

11,00

15,50

15,50

20,00

20,00

25,00
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Cortes

Os cortes buscam auxiliar o esclarecimen-
to das relações espaciais criadas com e pela 
edificação. O sistema estrutural escolhido foi 
concreto armado moldado in loco e as pare-
des de vidro seriam reforçadas com estrutura 
de aço. Os fechamentos internos são em dry-
wall com isolamento acústico e o externo são 
paredes de alvenaria forradas com placas de 
HPL, que formam uma fachada ventilada. Por 
fim, o telhado é de telha termoacústica com in-
clinação de 5% .
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ANEXO: PLANTAS BAIXAS

Subsolo
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Térreo
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Praça Superior
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Mezanino
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Primeiro Pavimento
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Segundo Pavimento
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Tericeiro Pavimento
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Quarto Pavimento
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Planta de Cobertura
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A arquitetura não tem um fim nela mesma. Ela em si é um meio 
por entre o qual as pessoas vivem. Ela é o cenário, o suporte, o limite, a 
perspectiva. Ela é o que as pessoas fazem dela e o que ela sugere que 
as pessoas façam. A conclusão desse trabalho é que ser arquiteto não 
é finalizar, mas prover os meios para que enfim se inicie. É a iminên-
cia do movimento do qual pessoalmente só poderemos assistir a ação 
posteriormente.

Esse trabalho pode ser o fim da faculdade, mas com certeza foi o 
meio pelo qual sou arquiteta por convicção, onde decidi finalmente 
abraçar a profissão e, por fim, me dar a experiência de uma nova fase. 
Obrigada por todas as contribuições e críticas, elas com certeza me 
farão crescer como pessoa e reconhecer ainda mais que somos nós 
também um meio e que servimos à sociedade diretamente com a nos-
sa profissão. Um obrigada formal à Secretaria Estadual da Saúde pelo 
suporte através da Gerência de Obras e Manutenção, ao Hospital de 
Olhos Sadalla Amin Ghanem por me permitir aprender com vocês e 
ao corpo clínico do Hospital Regional de São José pela paciência e 
pelas contribuições tão fundamentais ao trabalho. E também à Redora 
e seu time, pelo suporte técnico e pela rotina partilhada nesse um ano 
e meio.

Gostaria de agradecer imensamente a Deus o dom da vida, a 
grande força de amor que nos rege, a teimosia e a paixão que me per-
mitiram chegar até aqui. Aos meus pais por todo amor, por serem o 
meu suporte e por quererem sempre o meu melhor. Ao meu irmão por 
deixar tudo bem mais leve. Ao meu companheiro, por me apoiar como 
eu sou. Aos mestres, em especial os orientadores, por me mostrarem 
o caminho. Aos amigos de fé, por serem irmãos camaradas. Aos que 
me acompanharam pelo caminho, por todo amor partilhado, pelos 
abraços e desabafos. 

Sem vocês não seria quem sou.
Sem vocês não seria.

Obrigada.

UM NOVO COMEÇO
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