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5.4.2 Vista Externa. (Fonte: www.apacn.org.br)

5.4.1 Entrada (Fonte: arquivo pessoal)

5.4.5 Parquinho (Fonte: www.apacn.org.br)

5.4.3 Vista Externa (Fonte: arquivo pessoal)

5.4.4 Vista externa dos fundos - janelas dos quartos 
(Fonte: arquivo pessoal)

5.4.6 Área verde (Fonte: www.apacn.org.br)
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A Casa de Apoio é uma entidade filantrópica, 

sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública e 

que tem como objetivo a humanização do tratamento 

do câncer infantil, dando direito ao tratamento a 

qualquer criança, independentemente de sua posição 

socioeconômica, cultural ou religiosa.

A Casa de Apoio foi projetada pelo Arquiteto 

Zenon Segundo de Braga Pesch. É uma edificação de 

dois pavimentos com uma escada central, onde a 

cobertura é translúcida, para facilitar a entrada de luz 

natural.  As outras áreas da casa estão articuladas a 

partir deste centro. A Casa está num terreno de 12.500 

m2.

A capacidade da Casa de Apoio é de até 120 

pessoas. Ela está dividida em ala feminina com 

berçário, ala masculina, enfermaria para crianças com 

dificuldades motoras ou que necessitem de 

isolamento, e área de transplante. Esta possui quartos 

individuais com acomodações para pacientes e 

doadores de medula óssea.

Estes quartos estão dispostos tanto no 

pavimento térreo quanto no primeiro pavimento. 

Segundo alguns usuários e voluntárias, o ideal é que a 

Casa tivesse sido edificada em um pavimento, porque 

muitas crianças têm dificuldade para subir as escadas 

por estarem debilitadas devido ao tratamento.

A associação oferece, também, capela, 

biblioteca, brinquedoteca, sala de musicoterapia, sala 

de recreação e centro de eventos com auditório. Além 

disso, existe também uma área onde os voluntários 

trabalham e vendem o que produzem. E há a área de 

serviços, como cozinha e  lavanderia.

As crianças que estão passando pelo 

tratamento (quimioterapia, radioterapia) ficam 

imunodeprimidas, ou seja, estão sujeitas a contrair 

doenças transmissíveis mais facilmente. Uma doença 

transmissível, comum nesses casos, é a varicela, mais 

conhecida como catapora. Como a varicela é 

altamente transmissível para os contactantes 

(familiares, pessoal da área da saúde) que não tiveram 

a doença (não imunes) é necessário que o serviço 

tenha recursos técnicos adequados para isolamento 

no intuito de impedir sua  disseminação.

Nesta Casa de Apoio existe uma área para o 

isolamento das crianças com a doença, para que não a 

transmitam para os outros pacientes. 

Segundo o Cives - Centro de Informação em 

Saúde para Viajantes, além de isolamento adequado, 

o que inclui quartos com pressão negativa. É 

necessário que existam equipamentos de proteção 

individual indicados para doenças de transmissão 

respiratória e de contato.
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5.4.7 Brinquedoteca (Fonte: arquivo pessoal)

5.4.8 Escada (Fonte: arquivo pessoal)

5.4.9 Iluminação zenital (Fonte: arquivo pessoal) 5.4.12 Refeitório (Fonte: www.apacn.org.br)

5.4.11 Capela (Fonte: www.apacn.org.br)

5.4.10 Auditório (Fonte: arquivo pessoal)
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Trata-se de uma instituição filantrópica 

declarada de Utilidade Pública, localizada em Brasília  

DF.

O principal objetivo da ABRACE é garantir o 

tratamento e os subsídios necessários para as 

crianças e adolescentes com câncer e hemopatias, 

incluindo assistência psicossocial aos familiares, 

visando a cura e a qualidade de vida desses 

pacientes. Oferece cursos de capacitação para pais e 

familiares de assistidos, proporcionando, assim, uma 

nova opção de renda para que consigam melhorar a 

qualidade de vida da família.

Segundo o site da ABRACE, ela atende hoje 

cerca de 1100 crianças e adolescentes com câncer e 

hemopatias, residentes no Distrito Federal e outros 

estados, que encontram na Casa de Apoio instalações 

adequadas, alimentação, remédios e transporte. 

Assistência odontológica, psicológica, palestras sobre 

a doença e apoio ao tratamento integram o quadro de 

auxílios oferecidos pela instituição.
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Projetado pelo Arquiteto João Filgueiras 

Lima, o Lelé, o Centro de Reabilitação Infantil da Rede 

Sarah localiza-se numa península, localizada às 

margens da lagoa de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. 

O arquiteto ficou conhecido por soluções 

estruturais criativas e altamente elaboradas, tanto 

para equipamentos de infra-estrutura das cidades 

quanto para diversos tipos de edifícios. Desde o início 

de sua atividade profissional, Lelé vem se dedicando 

ao uso e aperfeiçoamento de sistemas de pré-

fabricação, tanto pesados quanto leves, com uso de 

argamassa armada, do qual foi pioneiro no Brasil. 

(MOURA, 2002 apud Projeto Design nº 266).

No Centro de Reabilitação Infantil, Lelé optou 

pela horizontalidade dos espaços. Além disso, os 

setores (administração e ambulatório; atividades

esportivas, com quadra e garagem de barcos, entre 

outros; serviços gerais, almoxarifado, copa e cantina; 

e os setores de fisioterapia e hidroterapia) são 

organizados ao longo de um eixo principal de 

circulação. Procurou fazer também com que áreas 

externas e internas tivessem uma integração visual, 

para que fosse incorporada a paisagem do entorno. 

Há também terraços ajardinados, onde os pacientes 

tomam banho de sol.

O sol é um importante fator de combate às 

infecções. Para garantir que esta incidência seja 

controlada, os espaços são protegidos por coberturas 

onduladas, com sheds.

Neste projeto, o arquiteto, percebendo a 

importância da humanização dos ambientes, 

considera que bons espaços são muito relevantes 

para as práticas terapêuticas

Em seus projetos para saúde, Lelé prima pela 

dissolução daquela imagem tradicional de hospital, 

formulando ambientes luminosos e visualmente 

vibrantes pela presença de murais ou superfícies com 

cores intensas, que buscam reconfortar e alegrar os 

usuários (MAZZA, 2002 apud FINESTRA nº 227).

.

5.6.1 Implantação (Fonte: Revista PROJETO nº 266)
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5.6.2 Parque Infantil (Fonte: Revista PROJETO nº 266)

5.6.3 Reabilitação Infantil (Fonte: Revista PROJETO nº 266)

5.6.4 Espera com divisórias de painéis coloridos
(Fonte: Revista PROJETO nº 266)
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A APACN - Associação de Pais e Amigos de 

Crianças Portadoras de Neoplasia de Blumenau é 

uma entidade civil sem fins lucrativos, ou seja, não 

gera lucro.

Como foi explicitado no item “Justificativa”, o 

projeto justifica-se pelo seu caráter social, e pelo fato 

da cidade não usufruir de um equipamento 

semelhante.

 São apresentados, a seguir, itens relativos à 

proposta que orientarão e regularão as decisões a 

serem tomadas no desenvolvimento do projeto.  
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A própria APACN sugeriu uma área para a 

proposta. Localiza-se na cidade de Blumenau, no 

bairro Fortaleza, próximo ao centro da cidade. A área 

2do terreno é de aproximadamente 4800 m .

Abaixo seguem alguns dos fatores positivos 

que levaram a proposta a ser projetada nesta área:

- a localização, próxima ao centro de Blumenau e 

também à Policlínica, onde é feita a quimioterapia; 

- a própria área, que é rodeada de vegetação, é num 

ponto mais alto, próxima ao Rio Itajaí-Açu, e cercada 

por morros; 

- o visual que se tem do local; 

- a sensação de tranqüilidade; 

- a facilidade de se chegar (tanto de carro quanto 

ônibus  próximo localiza-se o Terminal Urbano da 

Fortaleza); 

-  ruas  pavimentadas.

 N

LEGENDA

Bairro Fortaleza

Bairro Centro

Rio Itajaí-Açu

Rodoviária / Policlínica

Terreno da proposta

Blumenau
s/ escala



4343

O Plano Diretor Físico Territorial é o 

documento básico de informações sobre a política de 

Blumenau quanto à sua estrutura urbana, sendo 

composto de:

- Código de Parcelamento da Terra, Lei Complementar 

nº 139/96;

- Código de Zoneamento e Uso do Solo, Lei 

Complementar nº 140/96;

- Código de Edificações, Lei Complementar nº 141/96;

- Código de Diretrizes Urbanísticas, Lei Complementar 

nº 142/96.

O equipamento proposto está classificado na 

categoria de uso ÁREA DE SAÚDE 1 (S1), que tem 

como exemplos asilos, casas de saúde, postos 

assistenciais, estância para repouso, etc.

No capítulo IV, “Do uso do solo”, Artigo 36, 

parágrafo 16, que fala “Do uso da Área de Saúde 1 e 2 

(S1 e S2), apresenta os seguintes itens:

I - nas Zonas Comerciais (ZC) e Subcentro (SC), o uso 

da área de saúde 1 (S1) poderá ser autorizado apenas 

para postos assistenciais, não podendo ser autorizado 

para os demais casos exemplificados; 

II - nos Corredores de Serviço 1, 2 e 3 (CS1, CS2 e 

CS3 ) os usos das áreas de saúde 1 e 2 (S1 e S2) serão 

permitidos contanto que na divisa do lote com o 

Corredor de serviço seja deixado cinturão verde 

conforme Capítulo V do Código de Edificações, sendo 

o proprietário alertado, quando da consulta de 

viabilidade, acerca das interferências que sofrerá com 

o tráfego de veículos; 

III - nas Zonas Residenciais, o uso da área de saúde 2 

(S2), será permitido quando o acesso para o hospital 

for independente da via local que dá acesso às 

unidades residenciais existentes, contanto que na 

divisa do lote com o restante da área residencial seja 

deixado cinturão verde conforme Capítulo V do Código 

de Edificações; 

IV - nas Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), o uso da 

área de saúde 2 (S2), será adequado somente quando 

localizada em terrenos de no mínimo 10.000,00m² 

(dez mil metros quadrados), sendo a menor dimensão 

maior ou igual a 50,00m (cinqüenta metros) e 

mediante análise e parecer favorável do Órgão 

Municipal do Meio Ambiente referente ao projeto de 

implantação; 

V - nas Zonas Recreacionais Urbanas (ZRU), o uso da 

área de saúde 1 (S1) será adequado apenas para 

posto médico, nas áreas reservadas para este fim em 

cada ZRU; 
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VI - na Zona Educacional Fechada (ZEF), o uso  da 

área de saúde 1 (S1) será permitido para ambulatório 

da própria entidade; 

VII - nas Zonas Industriais 1 e 2 (ZI1 e ZI2) e Zonas 

Industriais Fechadas 1 e 2 (ZIF-1 e ZIF-2), o uso da 

área de saúde 1 (S1) poderá ser autorizado apenas 

para postos assistenciais da própria indústria ou 

conveniados. 

No Código de Edificações, capítulo III, seção 

IV, que estabelece as normas dos “Estabelecimentos 

de Serviços de Saúde”, diz que:

Art. 38 - Os estabelecimentos destinados aos serviços 

de saúde são os postos assistências, casas de saúde, 

asilos, estâncias de repouso, hospitais e laboratórios 

de análise e pesquisa.

Art. 39 - Os estabelecimentos destinados aos serviços 

de saúde obedecerão as condições estabelecidas 

pelos órgãos estaduais e federais competentes, como 

também o que lhe couber referente à legislação 

municipal e prever acessibilidade a deficientes físicos.

Art. 40 - Os hospitais e casas de saúde, além do 

previsto em lei, terão:

I - instalações de emergências para o  fornecimento de 

energia elétrica;

I - instalação e equipamento de coleta, remoção  e 

desinfecção de lixo que garantam completa limpeza e 

higiene;

III - sistema de tratamento dos esgotos  conforme 

exigências do órgão municipal competente;

IV - equipamentos para prevenção e extinção de 

incêndio, de acordo com as normas da ABNT.

O terreno onde será implantado a proposta, 

segundo o Código de Zoneamento e Uso do Solo de 

Blumenau, está localizado na Zona Residencial 1  

“Área residencial de baixa densidade localizada em 

área com declividade entre 20% e 45% (11º e 24º) 

permitindo edificações de até 2 pavimentos”.
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6.3.1 Zoneamento s/ escala  (Fonte: Guia Digital Blumenau)

 N
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ESCALA 1:2000

4.800 m2

Rua Julio Michel

Rua Cacilda Becker

Rua Flávio Cavalcanti

Rua Flávio Cavalcanti

Rua 21 de Fevereiro
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LEGENDA

Área da Proposta

Ruas de maior fluxo

Ruas de menor fluxo

Residências

Comércio / Serviços / Residências

 N
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