
CONTEXTO DE ESTABELECIMENTOS 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA GRANDE 

FLORIANÓPOLIS VINCULADOS À 
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
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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

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 quando foi feito o contato e sua seleção se deu pela 
boa localização dentro de Florianópolis, pelos acessos facilitados por vias rápidas adjacentes e por estar 
inserido em um contexto de equipamentos da saúde. 1
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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

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

PROPOSTA
Hospital de Olhos de SC

Casa dos Hemofílicos (Associação de Hemofíli-
cos do Estado de Santa Catarina)
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A edificação possui acessos em três níveis, seguin-
do a declividade do terreno. A entrada 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 socor-
ro se dá em (4) e os pedestres conseguem acessar em                  
nível se entrarem por (3) e fizrem o caminho até o pron-
to socorro. A entrada (5) é para pedestres  e dá acesso a 
praça secundária, interligada com a praça principal de 
acolhimento.

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

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

Pronto atendimento

Pátio de espera

b a

5

7
6

2

1

43

c

d e

8

9 

f g

h 11
10 

1 Praça secundária com estares e vegetação
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Sala de estar

Espaço de leitura

Auditório/ sala de convenções
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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

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

Conjunto de rampas

Caixa de circulação
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para florianópolis
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Principal:

Elaborar o projeto arquitetônico de estabeleci-
mento de assistência à saúde em nível de antepro-
jeto focado na experiência e bem-estar do usuário.

Secundários:

Incorporar no projeto medidas de humanização 
que assegurem uma experiência positiva do am-
biente de saúde para pacientes, 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 ba-
seado em critérios como: funcionalidade,setorização 
clara, contiguidade entre ambientes e setores afins, 
flexibilidade para reforma através da modulação e 
fluxos adequados de pessoas e serviços.

Objetivos do TrabalhoIntrodução
O interesse por estabelecimentos de assistência à saúde 

veio durante um intercâmbio acadêmico realizado em 2015 na 
Alemanha. Inicialmente se estudou paisagismo e através de uma 
matéria sobre desenho universal surgiu o interesse nas edificações 
que eram dadas como exemplo de aplicação, em sua maioria 
hospitais. No segundo semestre foi desenvolvido um trabalho de 
iniciação científica. Desde o regresso ao Brasil busca-se mais ex-
periências 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 es-
paciais diversos mesmo em meio às limitações e, principalmente. 
pela perspectiva direta de causar impacto positivo à pessoas fra-
gilizadas de alguma forma.

 Para a escolha do tema específico foram traçados critérios tais 
como: ser um hospital público, ter um programa especializado que 
pudesse ser estudado e fosse objetivo, além de acontecer em edi-
ficação 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 adequado para 
suprir essa demanda é uma necessidade. Dos programas propos-
tos 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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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.

Área técnica infraestrutural (gases, caldeira, etc)

Depósito de resíduos
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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:

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.

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.
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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

Raio X

Sala de Comando

Área de alimentação dos funcionários + sala de Recebimento

Box

Sistema de rampas
Recepção e espera
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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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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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Fachada Oeste Fachada Sul Fachada Leste Fachada Norte

A partir da constatação da necessidade de um am-
biente de saúde público de qualidade especializado em 
oftalmologia e do interesse em arquitetura da saúde sur-
giu a provocação para o presente trabalho. Para tanto 
foram realizadas pesquisas teóricas, levantamento de 
dados, visitas técnicas, estudos de caso e análises da    
situação da saúde no Estado de Santa Catarina. Após 
tanto contato com a área e seus agentes, bem como con-
solidado aspectos práticos de humanização hospitalar, 
foi elaborado um hospital de olhos dentro do complexo 
de saúde da Agronômica - área que engloba alguns equi-
pamentos importantes para a assistência da população.

O material completo pode ser conferido através do 
QR-Code:

Análise do Terreno 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

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

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

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

Farmácia
Recepção e Inspeção
Armazenagem e Controle
Fracionamento
Sala administrativa

Grande Recepção

Estacionamento

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, espe-
ra   reservada para pacientes contagiosos, 
espera e sanitário para pacientes e visitantes). 

Implantação e relação com entorno Acessos
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Os cortes buscam auxiliar o esclarecimento das 
relações espaciais criadas com e pela edificação. O siste-
ma estrutural escolhido foi concreto armado moldado in 
loco e as paredes de vidro seriam reforçadas com estrutu-
ra de aço. Os fechamentos internos são em drywall 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 
inclinação de 5% .


