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2. ARQUITETURA HOSPITALAR

Arquitetura hospitalar conceituada como um “instrumento de cura”; o
projeto do espaço interno definido como um medicamento eficaz; o hospital devendo
funcionar como uma “máquina de curar”, eliminando os fatores perigosos para aqueles
que habitam, na medida que deva prover os ambientes hospitalares de eficiente
circulação e renovação do ar.

Estes trechos, extraídos da Microfísica do Poder de Michel Foucault,
utilizados na parte introdutória deste trabalho, exemplificam a importância e a
complexidade que o projeto de um ambiente hospitalar deva ter. O projeto de um
ambiente hospitalar, mais do que o de qualquer outro ambiente, requer uma série de
preocupações com a satisfação e bem estar da equipe de trabalho, do paciente, dos
funcionários em geral e dos administradores.

Ainda, projetos de edifícios, quando desenvolvidos pensando na sua
integração com o local, na sua adequação ao clima, na intenção de serem
ambientalmente sustentáveis, terão condições para que seus ambientes satisfaçam
mais plenamente seus usuários, que permitam uma interação edifício/ambiente mais
eficiente, economia energética e a preservação do meio natural. No caso dos edifícios
hospitalares, pelos ambientes estarem diretamente ligados à saúde do homem, seu
usuário principal, requerem conforto, qualidade, eficiência e manutenção de um
entorno saudável. Conforto e qualidade, em se tratando de um ambiente hospitalar,
significa satisfação das necessidades tecnológicas da medicina, ou seja, ter espaços
flexíveis para que possam acomodar equipamentos sofisticados, constantemente
redesenhados e modernizados; satisfação dos médicos e enfermeiros na sua atuação
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profissional, com iluminação adequada, ruído tolerável, funcionalidade dos espaços;
satisfação

dos

pacientes

e

acompanhantes,

permitindo

pronta recuperação,

tranqüilidade e segurança e satisfação também dos administradores, devendo ser uma
construção eficiente e econômica, e dos funcionários em geral.

Por ser a arquitetura hospitalar uma arquitetura que tem como
preocupação a adequação aos avanços tecnológicos da medicina, o cumprimento de
normas que procuram regulamentar para garantir a qualidade dos ambientes
projetados, a complexidade e flexibilidade exigidas do projeto e o alto custo das
instalações, leva, muitas vezes, o projetista a esquecer ou não dar a devida
importância, aos princípios ambientais que este projeto deveria seguir.

2.1. Evolução do Edifício Hospitalar

Hospital, para o Ministério da Saúde é:
[...] parte integrante de uma organização médica e social, cuja função
básica consiste em proporcionar à população assistência médica
integral, curativa e preventiva, sob quaisquer regimes de
atendimento, inclusive o domiciliar, constituindo-se também em
centro de educação, capacitação de recursos humanos e de
pesquisas em saúde, bem como de encaminhamento de pacientes,
cabendo-lhe supervisionar e orientar os estabelecimentos de saúde a
ele vinculados tecnicamente. GÓES (2004, p.7)

O hospital é uma instituição que veio se transformando ao longo dos
tempos. Essas transformações, ideológicas, deram origem também a transformações
na sua morfologia básica, FLEMMING (2000).

Para um entendimento do complexo edifício que é o hospitalar, é
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importante estudar a evolução do edifício hospitalar, a sua adequação física e
funcional ao longo dos anos. Na Antigüidade, esses estabelecimentos abrigavam
pessoas enfermas, viajantes, estrangeiros e peregrinos.

Na Idade Média podemos diferenciar os estabelecimentos hospitalares
do Oriente, com uma proposta formal mais evoluída, por já praticarem a cura, dos do
Ocidente, mais ligados às ordens religiosas e mais preocupados em dar conforto e
abrigo aos necessitados. Foi no Renascimento que começou a haver a distinção entre
patologias, até essa época só feita por sexo, e a adoção do partido em cruz com um
pátio central para uma adequada ventilação e iluminação. Com o desenvolvimento
das cidades e o êxodo rural, a situação nos hospitais passou a ser de uma grande
desordem, surto de doenças, insalubridade e alto índice de mortalidade. Foi nessa
época que as grandes transformações começaram a ocorrer. A adoção da morfologia
pavilhonar, pavilhões horizontais de poucos andares, espaçados entre si regularmente,
para permitirem ventilação e iluminação natural, foi desenvolvida e amplamente
utilizada até o começo do século XX, quando a evolução da tecnologia permitiu a
construção de edifícios com vários pavimentos, originando o sistema monobloco
vertical, ou o hospital “arranha-céu”.
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1. Antiguidade
pórticos e templos
2. Idade Média
nave
3. Idade Moderna
cruz e claustro (pátio)
4. Idade Contemporânea
pavilhões
blocos

Figura 2. 1 Esquema com a evolução da forma dos edifícios hospitalares
Fonte: MIQUELIN apud TOLEDO(2005)

Para MIQUELIN (1992), hospital é o empreendimento que abriga
pessoas em situações críticas: nascimento, sofrimento, dor, risco de vida, doença,
cura, qualidade de vida, morte. O termo hospital, mais associado a doenças, a
pessoas doentes, ou melhor, ao local onde se promove o tratamento, a cura das
pessoas, uma idéia de hospital terapêutico, por tratar das doenças, é uma definição
usada por Michel Foucault, segundo TOLEDO (2003), e que surgiu a partir de 1780.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu saúde, segundo
GÓES (2004, p.xi), na Declaração da Alma Ata1 como “[...] o estado de quem tem suas
funções orgânicas, físicas e mentais em situação normal, equilibrada”. Para ANTUNES
(1986), estar com saúde pode ser entendido como estar se sentindo bem física,
mental e socialmente.
_____________
1

Em reunião realizada na cidade de Alma Ata, antiga Rússia.
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Saúde é então o estado de quem está são. Doença, por sua vez, é o
estado de quem tem algum desequilíbrio físico, mental ou social e hospital,
considerando essa definição, é o local aonde as pessoas vão para restabelecer o seu
equilíbrio físico, mental e/ou social.

Na sua origem, o termo hospital vem da palavra hospitalidade, do
latim, hospitalis, derivado de hospes (hóspede, estrangeiro, viajante, peregrino). Era o
local de abrigo, hospedaria, albergue, que abrigava pessoas que estavam viajando.
Mais tarde esses abrigos foram acrescidos de dependências para abrigar também
pessoas doentes.

Na Grécia antiga, segundo MIQUELIN (1992), diferencia-se três tipos
de edifícios ligados à saúde: os públicos, os privados e os religiosos. Existiam as
construções públicas, os Xenodochium2, que eram as hospedagens que recebiam os
estrangeiros; as clínicas particulares, que eram casas geralmente modestas, sem
adaptações, onde os médicos podiam alojar seus enfermos; e ainda os templos,
locais onde os enfermos recebiam a "cura divina", ou o tratamento praticado pelos
sacerdotes, segundo VOEGELS (1996). Os pacientes passavam a noite em espaços
delimitados pelos pórticos, os dormitórios, fechados para o exterior mas abertos para
um "pátio interno onde estavam as fontes miraculosas e os altares divinos." Pela
manhã, revelavam os sonhos aos sacerdotes que os interpretava, determinando o
tratamento adequado. Eles então tinham que ir embora, pois o templo era considerado
um local sagrado, não um albergue. O doente ia apenas para saber seu tratamento
através de mensagens divinas. Os templos geralmente eram localizados fora da
_____________
2

Xenus = estrangeiro, dexomai = receber.
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cidade, em uma área próxima à água corrente, necessária para os banhos e
purificação, segundo MIQUELIN (1992).

No Império Romano, para dar assistência aos legionários e aos
escravos, existiam as Valetudinarias, ou enfermarias militares. De acordo com
ANTUNES (1991), as Valetudinarias foram edificações militares que se destacaram
na cura dos enfermos, apesar dos templos também serem usados, nesta época, para
a recepção de mensagens divinas para este mesmo fim. Esses estabelecimentos
militares

ficavam

situados

distantes

dos

centros

mais

movimentados

dos

acampamentos romanos e serviam para o socorro e abrigo de legionários feridos.
Eram fortificações que possuíam um formato quadrado dividido em quatro pelo
cruzamento de duas vias principais. Na parte direita superior ficava a enfermaria, a
Valetudinaria, responsável pelo cuidado das pessoas, afastada do Veterinarium, local
de cuidado dos animais, e das oficinas que ocupavam o canto superior esquerdo.
Havia ainda localizado junto à entrada, o espaço que abrigava as funções de
administração e serviços gerais. A enfermaria romana, segundo MIQUELIN (1992), foi
o primeiro local aonde os enfermos podiam passar a noite.

Havia ainda no Império Romano além das grandes termas, que eram
centros de relaxamento destinados aos cidadãos mais importantes, alguns
estabelecimentos mais simples, destinados à cura e terapia por fontes termais
naturais. Foram encontrados, em alguns lugares, Valetudinarias conjugadas a termas.

Quanto aos espaços das Valetudinarias, segundo ANTUNES (1991):
[...] podem ser considerados os precursores do hospital no Ocidente,
do ponto de vista técnico e sanitário. Sua função era prover abrigo...e
despender cuidados médicos a um número relativamente elevado de
doentes.
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A preferência pelo atendimento dos enfermos civis era em casa, e
talvez esse seja o motivo de não terem sido fundados hospitais no perímetro urbano.
As Valetudinárias ficavam afastados do centro.

A partir do século IV dC, vários estabelecimentos foram fundados pelo
clero, destinados ao cuidado e abrigo de doentes e necessitados. Várias instituições,
de diferentes tipos, se espalharam pela Europa com o intuito de realizar as sete tarefas
da caridade cristã conhecidas desde aquela época: alimentar famintos, saciar a quem
tem sede, hospedar estrangeiros, agasalhar quem tem frio, cuidar de enfermos, visitar
presos s sepultar mortos.

O início da Idade Média foi marcado pelas idéias da doutrina teológica
de Santo Agostinho de Tagaste, que permitiu ao clero reunir uma "volumosa biblioteca
contendo o legado das obras médicas dos gregos e romanos", pela iniciativa de São
Bento de Núrsia que fundou uma Ordem monástica, os beneditinos, que se espalhou
por toda a Europa, “modificando substancialmente, em diversos sentidos, a relação
dos clérigos com os devotos, em especial ampliando assistência aos doentes”,
ANTUNES (1991). Uma das principais obrigações dos monges, além de rezar e
trabalhar, era cuidar dos enfermos.

Influenciados provavelmente por São Bento, quase todos os conventos
da Europa instalaram, anexo, um Nosocomium3, um Xenodochium4 ou destinavam
pelo menos uma seção - uma ou mais salas - de suas instalações para atendimento
de enfermos. Durante a Idade Média, a maioria dos enfermos procurava os mosteiros
_____________
3
4

Local de tratamento dos enfermos.
Refúgio para abrigar forasteiros.
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por ser esta “talvez a única possibilidade de acesso a uma atenção especializada”.

Dentre os vários estabelecimentos criados nessa época, os três que
tiveram maior preocupação com os doentes foram:

- Os Xenodochium, que mais tarde receberam o nome de Hospitium,
que serviam de refúgio para forasteiros, como na Grécia antiga, mas que mais
pareciam hospitais do que pousadas e pensões, pois os peregrinos após longa
caminhada chegavam muito cansados e eram considerados como pessoas doentes.
Nestes estabelecimentos, além dos serviços de hospedagem já se verificam também
os serviços de enfermagem.

- Os Lobotrophium, asilos que assistiam os inválidos e "leprosos",
portadores de doenças da pele. Eram locais onde os doentes que não tinham mais
esperança de vida eram recebidos;

- Os Nosocomium, casas que recebiam doentes em geral. Eram os
mais parecidos com o que hoje chamamos de hospital, pois já eram destinados ao
tratamento dos doentes. O termo hospital - instituição de atenção a doentes - surgiu
como uma tradução para o latim do termo grego Nosokhomeion.

A hospitalidade com os doentes, acredita ANTUNES (1991), presente
nos hospitais contemporâneos, deriva do caráter piedoso das instituições Nosocomium
e Xenodochium.

Os hospitais durante a Idade Média ficaram restritos aos mosteiros,
que tinham os dois pré-requisitos necessários para a sua construção: paciência e
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bastante dinheiro. Também porque os religiosos aprendiam as noções de medicina
podendo estender suas práticas para fora dos conventos, GÓES (2004). Os monges,
para ANTUNES (1991), foram por muito tempo os únicos conhecedores da sabedoria
médica clássica no Ocidente, aplicando seus conhecimentos em benefício dos que
procuravam os seus préstimos.

Um Nosocomium, fundado por

São Basílio em Cesarea, pode ser

considerado o primeiro hospital cristão. LOPES (1956) confirma que esse é um dos
mais antigos exemplos, datando de 368.

Até o século XIV, segundo VOEGELS (1996), eram os padres e as
freiras que cuidavam dos doentes e como não se conheciam ainda as razões das
contaminações e infecções hospitalares, não havia separação entre os enfermos.
Existia uma divisão apenas por sexo, ficando homens de um lado e mulheres do outro.

A partir do concílio de Viena, em 1312, segundo GÓES (2004), que
ficou decidido que o tratamento dos enfermos deveria ser feito por leigos, cabendo aos
religiosos apenas o conforto espiritual.

O desenvolvimento dos hospitais aconteceu de forma mais acelerada
no Oriente do que no Ocidente e um dos motivos foram as Cruzadas que multiplicaram
o número de estabelecimentos para o recolhimento de “peregrinos, pobres ou doentes,
principalmente após o reconhecimento oficial do cristianismo”, ANTUNES (1991). As
Cruzadas ajudaram a difundir o sistema hospitalar por todo o continente europeu.
Foram edificados Xenodochium em Bizâncio, Roma, Jerusalém, cidade do Porto e
Nosocomium na Alexandria e Jerusalém.

88

No Oriente, ainda na Idade Média os hospitais já apresentavam uma
separação espacial de acordo com o tipo das doenças dos pacientes e uma grande
preocupação com a higiene - distribuição de água e ventilação nos compartimentos.
Bimaristan5 foi o modelo hospitalar islâmico, um local de ensino supervisionado por um
médico, com separação por sexo e grupo de patologias.

O complexo tradicional islâmico era composto por uma mesquita, uma
escola e um hospital, com os pacientes separados por sexo e patologias ocupando os
espaços sob os pórticos ou circundando uma fonte central que permitia iluminação e
ventilação.

No Bimaristan de Bagdad existiam estratégias de distribuição de água
e ventilação pelos compartimentos. O Bimaristan de Qalawun, Cairo, construído em
1284, apresentava uma morfologia em forma de “U”, em torno de um claustro, pátio,
que antecedeu a morfologia que depois seria utilizada até o século XVII. Esse partido
foi adotado 200 anos depois, pelo arquiteto Filarete, no Ospedalle Maggiore de Milão
(1456) e que foi a morfologia básica adotada para os hospitais até o século XVII
(MIQUELIN, 1992).

No Ocidente, a separação entre os pacientes por doença, na mesma
edificação, não aconteceu durante a Idade Média. O que existiu, desde o século XI,
segundo ANTUNES (1991), foi a instalação de postos de isolamento, para a
separação dos leprosos, nos arredores das cidades, os Leprosários. Esses
estabelecimentos não eram grandes, ficavam isolados
péssimas condições de vida aos doentes.
_____________
5

Bimar = pessoa enferma, stan = casa.

e a maioria deles oferecia
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As construções dos hospitais cristãos na Idade Média, afirmam
Thompson & Goldin apud ANTUNES (1991), eram muito semelhantes às igrejas da
mesma época. Para Cisneros apud (op. cit.) essas construções podem ser agrupadas
em três classes:

- de tipo basilical, extensas naves abobadadas sustentadas por
colunas, janelas estreitas, "galeria claustral circundante e capela ao fundo";

- de tipo palaciano, conjunto de forma quadrada ou retangular,
composto por um ou dois pátios envoltos por acomodações ocupadas pelos doentes,
com camas individuais ou coletivas, de 1,40 X 1,90 metros, que chegavam a abrigar
seis pessoas de uma só vez quando superlotado;

- do tipo cruciforme, forma derivada do pavilhão palaciano, que
permitia celebração de um serviço religioso central, cruzamento das alas, permitindo o
acompanhamento da liturgia por todos os doentes.

No século XII a Igreja se empenhou na disseminação e melhoria dos
Leprosários, conferindo a eles um aspecto hospitalar mais definido, uma vez que
passaram a tratar o doente de lepra como sendo portador de uma doença e não mais
como um pecador, vítima da reprovação divina e que deveria ser excluído socialmente.

Surgiram nessa época congregações religiosas como as ordens
Hospitalárias que construíram os hospitais de São João e Santa Maria Madalena, em
Jerusalém, a ordem militar dos Cavaleiros de São Lázaro, que cuidavam dos doentes,
particularmente dos leprosos e a ordem das Irmãs Agostinianas, que cuidavam
exclusivamente dos enfermos. Com a secularização dos hospitais, que passaram das
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mãos da Igreja para as mãos dos leigos, e com a própria decadência das ordens
monásticas, apareceram Congregações que davam assistência hospitalar, como a
Congregação das Filhas de Caridade, conhecida como a das Irmãs de São Vicente de
Paulo por ter sido fundada pelo padre Vicente de Paulo em 1630, que se expandiu por
todo o mundo até o século XIX, quando entrou em decadência.

As "Casas de Lázaro" ou Leprosários receberam este nome do
personagem da bíblia São Lázaro, que passou a ser o patrono dos mendigos e dos
leprosos. Estes estabelecimentos eram destinados à exclusão social, ao recolhimento
de enfermos, ao isolamento.

A partir do século XIV a lepra diminuiu e com isso também diminuíram
os Leprosários. Surgiram nessa época, a fome e outras epidemias, como a peste
bubônica que atingiu quase toda a Europa e um outro tipo de edificação, os Lazaretos,
que se prestavam para o isolamento daqueles que podiam estar com a peste, ficando
ali quarenta dias reclusos, quarentena. Estes estabelecimentos ainda não ofereciam
serviços terapêuticos, servindo mais como uma prestação de serviço, proteção à
saúde pública, uma vez que internavam as pessoas antes delas terem contraído a
doença. Era uma medida preventiva.

Os Lazaretos eram construções que ocupavam um terreno retangular
de aproximadamente 100 X 160 m, cercado por um fosso com água corrente. Havia
um pátio interno descampado com uma capela ao centro e todos os quartos,
construções que ocupavam todo o perímetro do terreno, tinham janelas voltadas para
ela. Por estas janelas eram feitas a ventilação, a iluminação, e a distribuição de
comida e comunicação com os serviçais. Na parede oposta havia uma porta que dava
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para o fosso, por onde as pessoas eram internadas.

Os doentes na Idade Média ficavam aguardando a morte ou a cura,
"pacientemente", daí o termo "paciente", um sofredor resignado, doente. Ficavam
agrupados, sem uma separação entre eles por doença. A nave, segundo MIQUELIN
(1992), constituía a base formal dos edifícios hospitalares dessa época. Os vãos foram
tornando-se cada vez maiores e as condições de iluminação e ventilação foram sendo
melhoradas.

Foi a experiência dos Leprosários que permitiu que fossem
incorporadas separações entre as funções de alojamento e logística, assim como a
separação dos pacientes por sexo e por grupo de patologias.

No Renascimento a divisão, funcionando como uma barreira física,
ainda não existia, mas começou a haver uma preocupação nesse sentido, com o
desenvolvimento das plantas em forma de cruz, que permitia uma separação dos
doentes em quatro alas, a partir de um pátio central, possibilitando iluminação,
ventilação e circulação.

Nesta época surgiram as cabines sanitárias junto aos leitos, a
canalização de esgoto e um sistema elevatório de água que permitiu a implantação
dos hospitais distantes dos cursos d' água. Essas inovações foram de grande
importância na assepsia do local.

O Ospedalle Maggiore de Milão, foi um dos primeiros hospitais em
cruz, construído em 1456 por Antonio Averulino – Filarete. É considerado um dos mais
importantes exemplos da arquitetura renascentista na área de saúde. A preocupação
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com os aspectos de salubridade e saneamento pode ser verificada pelo sistema de
esgoto com auto-limpeza a partir da pressão das águas pluviais, pelas cabines
sanitárias junto aos leitos com saída para fossas e pelos locais de banho situados no
subsolo. Esse exemplo de Milão predominou em todo o século XVI, com algumas
variações sobre o plano em cruz básico. Esse era alternado pela forma “T”, “L” ou “U”
e também pelo quadrado, dependendo da capacidade de enfermos.

Na época do Renascimento, várias doenças proliferaram pelas
cidades como a peste, o sarampo, a varíola, a difteria, a malária, o tifo e a sífilis, sendo
as vítimas acolhidas pelos antigos Leprosários e Lazaretos para serem submetidas ao
isolamento.

Os fluxos migratórios aumentaram consideravelmente o número de
pessoas nas cidades européias, que não conseguindo absorvê-lo deu origem ao
fenômeno da vadiagem, a mendicância. Essas pessoas fingiam-se de aleijadas ou
doentes para pedir abrigo nos hospitais, que por já estarem lotados, foram se
transformando em uma verdadeira desordem e caos.

No século XVI houve um restabelecimento dos hospitais em Londres,
para ANTUNES (1991), fruto de uma iniciativa de caráter piedoso diferentemente do
espírito de piedade dos religiosos medievais. Na verdade o intuito dessa ação foi a
necessidade de transformar a cidade em um lugar mais saudável para se viver.

Nos países onde a Reforma protestante teve maior repercussão, o
poder público passou a construir hospitais gerais suntuosos e de grandes dimensões,
com o intuito de junto aos Leprosários e Lazaretos, manterem um controle institucional
sobre a vida urbana.
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Nos países católicos, onde os hospitais também estavam sujeitos a
jurisdição municipal, a Igreja associou-se às autoridades civis para a ampliação da
rede hospitalar. Na luta contra o protestantismo foram criadas as Congregações,
consideradas precursoras da enfermagem leiga profissional, pois eram formadas por
pessoas que prestavam serviços de auxílio aos enfermos e assistência espiritual. A
vinculação dos hospitais com os religiosos e esse espírito piedoso, foi um dos
problemas que acarretou o caos nos ambientes hospitalares dessa época. Um
exemplo dessa situação é o caso do Hôtel-Dieu de Paris, considerado no final do
século XVIII, o modelo negativo, protótipo de tudo que se devesse evitar na construção
de um hospital por seus elevados índices de infecção e contaminação, devido ao
excesso de pacientes internados e baixíssima condição de higiene.

O Hôtel-Dieu, segundo ANTUNES (1991), se originou em meados do
século VII de um Nosocomium situado às margens do rio Sena, em Paris. A princípio
ocupou o espaço da antiga basílica de Notre Dame. Com a mudança da Igreja para o
terreno vizinho e sua nova construção, o hospital teve que ser parcialmente demolido e
reconstruído. A partir de então, várias novas alas foram sendo construídas. A
ampliação do hospital foi acontecendo até 1626, quando, por não ter mais espaço,
atravessou o rio, instalou-se na margem oposta, prosseguindo com a sua ampliação e
mantendo o contato entre as margens pela construção de pontes. Alas foram sendo
construídas, enfermarias que chegavam a abrigar centenas de camas de casal para
uso de até oito pessoas, capelas, farmácia, padaria, refeitórios, administração, além de
porões ocupados como depósitos. Essa situação pode ser verificada pelo relato:
Apesar das enormes dimensões do hospital, os doentes se
amontoavam às centenas em cada enfermaria, pois eram recebidos
em quantidades ilimitadas, chegando-se a dispor até oito deles em
cada cama coletiva. Estima-se que o Hôtel-Dieu houvesse mantido
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internadas, em média, cerca de cinco mil pessoas durante todo o
século XVIII, número que superava em muito sua capacidade normal
de lotação. As acomodações eram insuficientes; faltava espaço para
praticamente todas as atividades da rotina hospitalar. Por exemplo,
secava-se a roupa lavada em varais improvisados nas janelas das
enfermarias. O ar estagnava-se em todos os aposentos, pois a
disposição dos edifícios não permitia uma ventilação adequada. Tudo
isso concorria para piorar as condições de vida no interior do hospital
e para diminuir a virtual eficácia dos tratamentos ali realizados.
Assim, a imagem do hospital ante a população piorava, e o
estabelecimento era tomado por morredouro e local infecto, ao qual
só se acorria em casos de extrema necessidade. ANTUNES (1991,
p.145)

Os estabelecimentos hospitalares eram, como podemos constatar,
locais que contribuíam para a disseminação de doenças entre os internos e os que
acompanhavam os enfermos. Era um local temido por todos e a internação era
indicada somente quando não havia mesmo mais tratamento domiciliar. Além de ser
prejudicial à

cura, essa situação tinha um outro grande problema que era a

vulnerabilidade desses estabelecimentos a incêndios.

Figura 2. 2 Enfermaria do Hôtel Dieu
Fonte: TOLEDO (2005)
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O Hôtel-Dieu foi palco de vários incêndios trazendo mortes e a
remoção de doentes para a catedral de Notre Dame, o que acabou revoltando a
população e pressionando o governo a nomear uma comissão para estudar o
problema. Assim foi nomeada uma comissão da Academia Real de Ciências formada
por importantes membros como Lavoisier, Coulomb, Laplace e Tenon, médico
cirurgião e relator dos trabalhos, que fez um estudo completo sobre o hospital e propôs
diretrizes que por muitos anos nortearam a construção de grande número de hospitais
pelo mundo.

Segundo GÓES (2004), as principais diretrizes recomendadas nos
relatórios foram:

- número de leitos nunca superior a 1.200 unidades;

- reduzido número de leitos por enfermaria;

- isolamento entre enfermarias;

- descontinuidade entre salas;

- aberturas nas salas para permitir a circulação de ar;

- utilização da forma de pavilhões localizados em ordem paralela;

- orientação das fachadas uma ao norte e outra ao sul;

- construção de um só pavilhão destinado aos enfermos ou dois em
caso de escassez de terrenos;
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- permissão para construção de três andares, em certos casos, sendo
o mais elevado para os empregados e os outros dois para os enfermos;

- implantação e manutenção de jardins entre pavilhões.

Figura 2. 3 Exemplo de Enfermaria para Tenon
fonte: SILVA (2001)
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Em 1785, o arquiteto Bernard Poyet, encarregado das edificações
municipais de Paris, havia elaborado o projeto de um edifício circular para 5.000 leitos
em forma de roda de carruagem para ser construído na ilha dos Cisnes, para substituir
o Hôtel-Dieu. No entanto esse projeto foi avaliado pela Academia de Ciências e
rejeitado.

Figura 2. 4 Proposta de Poyet para o Hôtel-Dieu
Fonte: SILVA (2001)
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Em 1788, Tenon publicou o livro Memórias sobre os hospitais de Paris,
que reunia os relatórios para a Academia de Ciências com a proposta de uma
reorganização para o Hôtel-Dieu. Segundo ANTUNES (1991), Tenon em seus
relatórios descreveu os problemas encontrados no Hôtel-Dieu. Além da altíssima taxa
de mortalidade, eram freqüentes epidemias entre os doentes e entre os cirurgiões e
funcionários. Pessoas mortas entre os doentes vivos, corredores estreitos, sem luz e
sem ar, umidade, doentes gritando de dor junto a outros em fase de recuperação, além
da sarna se alastrando entre os doentes, religiosos, cirurgiões e enfermeiros.

A partir dessa situação e das diretrizes enunciadas, Tenon junto com o
arquiteto Bernard Poyet, elaboraram, em 1788, um novo projeto que seria uma
reorganização do Hôtel-Dieu, que no entanto, também não chegou a se concretizar por
conta da Revolução Francesa que em 1789 impediu a sua execução. Seria um modelo
pavilhonar, para 1.200 leitos.

Sob o ponto de vista da arquitetura, a introdução do pavilhão
hospitalar foi uma inovação proposta por Tenon. Na verdade esse modelo já tinha sido
experimentado na Inglaterra, pelo inglês Rovehead, em Plymouth. De 1756 a 1764 foi
construído o Royal Naval Hospital, um modelo pavilhonar de hospital que inovou com
a redução do número de leitos, a separação de doentes em pequenos grupos, a
melhoria das condições de iluminação e ventilação e a separação dos serviços de
apoio em pavilhões intercalados aos de internação, segundo VOEGELS (1996). O
Royal Naval Hospital era composto de dez pavilhões de dois pavimentos para
internação, com um jardim interno coberto.

Ao elaborar o novo plano para o Hôtel-Dieu, Poyet utilizou as
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recomendações de Tenon, adotando os conceitos de iluminação e ventilação do Royal
Naval Hospital. O modelo pavilhonar passou a ser a morfologia hospitalar utilizada até
o início do século XX, significando um novo tipo de arquitetura e uma nova
organização funcional.

A proposta de Tenon permitia a ventilação cruzada e a iluminação
natural, proposta que, acreditava, teria resolvido o problema da insalubridade
hospitalar, na medida

que evitaria a estagnação do ar e a umidade. Estudos

volumétricos para estabelecer a relação ideal entre as dimensões dos pavilhões e o
número de leitos para garantir renovações de ar para os pacientes foram realizados.

Mesmo sem terem sido colocadas em prática, as diretrizes ditadas por
Tenon foram aplicadas na construção de vários hospitais ao longo do século XIX. Um
exemplo foi a construção, em São Paulo, do Hospital de Isolamento da Capital, o atual
Hospital Emílio Ribas. Outros hospitais construídos e que

utilizaram as idéias de

Tenon foram: o Hospital de Santo André, em Bordeaux, na França; o Hospital de São
João, em Bruxelas, na Bélgica e o Hospital Lariboisière, em Paris, na França. Em
todos eles, no entanto, foi verificado que o nível de insalubridade e transmissão de
doenças continuava o mesmo, porque, para ANTUNES (1991), nessa época ainda não
se dominava a microbiologia nem os métodos anti-sépticos6.

Com relação aos hospitais franceses do século XVIII, FOUCAULT
apud ANTUNES (1991) comenta que, assim como as inovações médicas,
administrativas e arquitetônicas, é fundamental considerar-se a introdução dos
_____________
6

Do grego sepsis = putrefação.
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mecanismos disciplinares na organização dos espaços. Até ai, como vimos, o que
existia, no interior dos hospitais, era uma grande confusão, propiciando a
disseminação de doenças, contrabando de mercadorias, além da utilização da
hospitalização como subterfúgio para a deserção. Ainda, para o autor, foi a adoção
das medidas disciplinares nos espaços confusos dos hospitais que permitiu a sua
“medicalização”.

Uma transformação do saber médico permitiu que o poder disciplinar
passasse a ser confiado a ele. A modificação do hospital deve ser considerada a partir
da “disciplinarização” do espaço hospitalar e da transformação do saber e da prática
médicas.

Esta situação, a partir do século XVIII, fez com que profissionais
ligados à área da saúde e bem-estar social se preocupassem e realizassem estudos
propondo reformas nos sistemas municipais no que dizia respeito à saúde. Essas
reformas visavam à ação terapêutica sobre os doentes internados e a melhoria das
condições de insalubridade existentes.

Em meados do século XVIII, em Londres, e mais tarde no resto da
Europa, surgiu o dispensário, unidade hospitalar para consulta externa que
"dispensava" a internação, chamada também de ambulatório.

A transformação do hospital geral, que emergiu da secularização das
entidades cristãs, de estabelecimento de atenção à doença a estabelecimento de
saúde, se deu, de acordo com Rosen apud ANTUNES (1991), pela “[...] introdução da
medicina profissional em seus recintos; a redefinição de seu perfil institucional; a
especificação de suas atribuições terapêuticas; o aproveitamento racional dos
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recursos disponíveis”, e outros, como os avanços científicos.

A adoção do novo modelo e o conceito de hospital terapêutico, aquele
destinado a curar, seria a característica do hospital contemporâneo7.

No Hospital Lariboisière, projeto do arquiteto Pierre Gauthier,
construído em 1854, percebe-se a aplicação da teoria de Tenon: um conjunto de 905
leitos, composto por dois grupos de cinco pavilhões, com 32 leitos cada, ligados por
um corredor (galeria) e dispostos ao redor de um jardim. O conjunto foi formado a
partir de um eixo longitudinal que se verifica unindo a entrada à capela, mais dois
eixos secundários, e transversalmente a partir de cinco eixos principais mais um eixo
secundário que passa atrás da capela. Esses eixos estruturam o sistema de circulação
do hospital.

Figura 2. 5 Cortes do Hospital Lariboisière
Fonte: SILVA (2001)

_____________
7

Época considerada, segundo ANTUNES (1991), a partir da Revolução Francesa.
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Figura 2. 6 Vista do Hospital Lariboisière
Fonte: TOLEDO (2005)

Influenciados pelo modelo do Hospital Lariboisière, pode-se citar o
novo Hôtel-Dieu, de 1864, e a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, de 1884.

O projeto da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, segundo
MIQUELIN (1992), foi elaborado pelo engenheiro Luís Pucci para 150 leitos, numa
configuração pavilhonar. Na década de 70 chegou a abrigar 1.000 pacientes,
passando na década de 80 a abrigar 700 leitos.
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Esquema de 1910

Esquema de 1988

Figura 2. 7 Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Fonte: TOLEDO (2005)

Foram as discussões de Tenon, do século XVIII, que deram origem à
configuração pavilhonar e ao conceito de enfermaria aberta que mais tarde ficou
conhecida como enfermaria Nightingale.

Florence Nightingale foi uma enfermeira inglesa que publicou em 1859
as “Notes on hospitals”, obra em que estabelece padrões mínimos para um bom
edifício

hospitalar.

Ela

indicava

o

hospital

Lariboisière

como

exemplo

e

responsabilizava a falta de iluminação e ventilação e principalmente a superlotação e
área mínima por leito, como as causas dos maiores problemas hospitalares. Ela já
questionava a “teoria dos miasmas”, teoria que responsabilizava o mau cheiro, gás
proveniente da matéria em decomposição (miasma), o causador das doenças, não os
microorganismos, como se constatou posteriormente.
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Figura 2. 8 Enfermaria Nightingale
Fonte: TOLEDO (2005)

As
“enfermarias

recomendações

Nightingale”,

salões

de

Nightingale

longos

e

ficaram

estreitos,

com

conhecidas
leitos

como

dispostos

perpendicularmente em relação às paredes perimetrais, janelas altas de ambos os
lados, para garantir a ventilação cruzada e iluminação natural, grandes alturas e
postos de enfermagem nos centros dos salões.

A partir de 1860, descobertas como as de Pasteur, que propôs a
“teoria dos germes” para substituir a “teoria dos miasmas”, as de Lister, que defendia a
utilização de procedimentos anti-sépticos e as de Roentgen e Marie Curie que
publicaram alguns trabalhos sobre os raios X e o rádio passando esses a ocupar um
espaço físico no hospital, as transformações do edifício hospitalar aconteceram de
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forma marcante.

Nos Estados Unidos, um dos hospitais pavilhonares que ficou mais
conhecido, foi o Johns Hopkins Hospital, inaugurado em 1890 e considerado modelo
até final de 1920. Era uma série de pavilhões tipo “enfermaria Nightingale” ligada aos
serviços, apoio e administração, por um corredor de aproximadamente 500 metros.

O

modelo

pavilhonar

passou

a

ser

amplamente

utilizado

e

recomendado após a experiência inglesa do Royal Naval Hospital e do Lavoisier. Os
riscos de infecção nos hospitais e os estudos de Pasteur, associando a proliferação
das infecções aos microorganismos, foram fatos que reafirmaram a disposição dos
hospitais em pavilhões isolados .

Para se conseguir um isolamento maior, os pavilhões passaram a ter
mais autonomia. Passaram a ser interligados por um pátio central e a receber um
pavimento no subsolo, para serviços técnicos e de apoio, e um pavimento acima do de
internação, para a equipe de pessoal. Um exemplo deste modelo, considerado
exemplo tardio da anatomia pavilhonar, pode ser verificado no Edouard Herriot
Hospital em Lyon, construído em 1912 por Tony Garnier, de acordo com MIQUELIN
(1992).

O final da construção do Edouard Herriot, em 1930, coincidiu com um
período de críticas ao sistema pavilhonar e com o surgimento de alternativas verticais,
como o Los Angeles General Hospital, de 19 andares e o New York Hospital, de 22
andares.

Já em 1905, segundo LOPES (1956), Ochsner, um cirurgião de
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Chicago, recomendou a construção de edifícios de muitos pavimentos para os
hospitais de grandes cidades, uma vez que já não procedia a informação de que eram
os elevadores, nos hospitais, que propagavam as infecções entre os andares.

Os avanços tecnológicos e as descobertas da época, foram tornando a
configuração hospitalar pavilhonar obsoleta. Os principais problemas verificados eram:
a distância entre os pavilhões; a ocupação de uma área de terreno muito grande para
a sua implantação; a perda de tempo da equipe médica e de enfermagem em
percorrer grandes espaços; os preços elevados dos terrenos; as inovações
tecnológicas. Esses foram os pontos negativos da solução pavilhonar horizontal, que
resultaram numa solução compacta e verticalizada para os hospitais, conseqüência do
progresso da arquitetura e da engenharia, e da descoberta de novos materiais e
métodos construtivos.

Questionou-se também a eficiência energética relacionada à forma
arquitetônica. Nos países de clima frio, grandes superfícies como no caso da forma
pavilhonar, promovem grande perda de calor, aumentando o custo da construção por
exigirem maior cuidado com o comportamento térmico das paredes.

Finalmente, para MIQUELIN (1992), a nova concepção terapêutica dos
hospitais acabou reduzindo a permanência média de internação, diminuindo as
exigências quanto à qualidade ambiental dos espaços. Iluminação natural, jardins,
ventilação natural passaram a ser então questionáveis.

O modelo monobloco vertical era, na verdade, um empilhamento de
“enfermaria Nightingale” ligadas por um elevador. As funções hospitalares eram
organizadas em quatro setores básicos: serviços de apoio, localizados no subsolo;
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consultórios médicos e raios X, no térreo; laboratórios e serviços administrativos, no
primeiro andar e internação, nos andares intermediários, com o bloco operatório no
último andar.

As novas descobertas modificaram as características do hospital,
passando esse a ser considerado um centro de pesquisa de enfermidades,
diagnósticos e tratamentos.

Para PAINE & FRANCIS (1990), os novos avanços da engenharia
possibilitaram maiores áreas de tratamento nos hospitais. O hospital arranha-céu foi
possível, pela introdução do elevador e da estrutura de aço. As novas descobertas na
medicina e tecnologia médica foram definindo os novos espaços internos. A
necessidade de pavilhões isolados passou a ser questionada pela descoberta das
formas de transmissão das doenças e a nova maneira de evitá-las.

Laboratórios, departamentos de raios X, centros cirúrgicos, passaram
a exigir espaços físicos fixos. Os pacientes internos passaram a se deslocar e os
pacientes externos começaram a freqüentar os ambientes hospitalares. A nova
característica do hospital, local para tratamento e recuperação, acabou definindo a
nova divisão espacial, com áreas para tratamento e diagnóstico, setor de internação,
que resultou no novo modelo arquitetônico.

Com relação às enfermarias, houve a diminuição do número de leitos
e uma preocupação maior com o bem-estar do paciente, como a modificação da
posição dos leitos de perpendicular à paralela às janelas, permitindo uma melhor
visualização e menor ofuscamento e a utilização de paredes ou divisórias para tornar
os espaços mais privativos.
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Baseando-se em estudos de como se davam os deslocamentos das
enfermeiras, os arquitetos projetaram enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) circulares, em cujos centros se localizavam os postos de enfermagem. Esta
forma possibilitava melhor visão e acesso rápido a todos os leitos, porém, esta forma,
circular, é mais difícil de se integrar na “malha do hospital como um todo, e o espaço
resultante da subdivisão entre os leitos e os sanitários ficava prejudicado, gerando
problemas ergonométricos na sua utilização”, este foi o motivo, segundo VOEGELS
(1996), da forma circular nas enfermarias ter sido abandonada.

Foram feitas algumas tentativas também sem sucesso na utilização da
forma circular nos centros cirúrgicos, pois os cantos arredondados contribuíam com a
assepsia local. Porém, esta forma não foi aceita pelos cirurgiões que alegaram perder
a referência espacial devido a grande concentração exigida nas cirurgias.

Critérios como partir do layout básico de funcionamento, considerar
dimensões e características dos equipamentos, procedimentos e atendimentos
ambulatoriais e diminuição das internações, têm imposto uma nova metodologia nos
projetos de hospitais.

É sabido que o hospital é um dos programas mais complexos, por
interagir relações de alta tecnologia, especializadas atuações profissionais, além de ter
como o seu ocupante principal, um ser fragilizado, carente de relações humanas.

Funcionalmente, deveria ser um edifício horizontal, de um único
pavimento, ou poucos, porém, é necessário deixar uma área prevista para ampliações
e, de acordo com as dimensões requeridas, as áreas previstas são enormes, o que
viabilizaria a sua verticalização. Assim, essa é a nova discussão com relação a melhor
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tipologia do edifício hospitalar: pavilhonar horizontal, com no máximo dois pavimentos,
com interligação por rampas, ou a utilização do modelo vertical, com os inconvenientes
dos fluxos de pessoas e serviços, dos elevadores e da dificuldade de escoamento em
caso de incêndio.

É essencial, para um hospital, pensar em flexibilidade e previsão para
ampliações e adequações futuras. Para MIQUELIN (1994), a flexibilização está
relacionada com a modulação e a padronização de espaços e layouts.

Para VOEGEL (1996), não existe mais um modelo formal para os
edifícios hospitalares, mas sim, conceitual. Algumas características podem ser fixas,
como por exemplo: pronto socorro e atendimento a pacientes externos em locais de
fácil acesso; enfermarias localizadas em uma mesma prumada vertical; serviços
sempre em posição estratégica para não gerar complicação nos fluxos e permitir
abastecimento externo; centro cirúrgico em andares inferiores para permitir facilidade
no acesso para o pronto socorro e para a UTI.

A evolução no sistema de diagnóstico, com equipamentos de
ressonância magnética, tomografia e outros que necessitam de amplos espaços,
inviabiliza a localização desse serviço no térreo, onde normalmente se localiza a área
de diagnóstico e acesso a pacientes externos. Existe uma tendência, de acordo com
GÓES (2004), de implantação de centros clínicos, junto aos hospitais, concentrando
grande parte dos serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento.

Diversas variáveis, como a localização, clima, capital disponível, porte
e finalidade do hospital, geram diferentes projetos, com diferentes maneiras de
agrupamento das unidades. Consideradas principalmente as duas tipologias básicas, a
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horizontal e a vertical, temos a seguir as formas mais utilizadas atualmente.

Figura 2. 9 Diferentes agrupamentos nas tipologias horizontais e verticais
Fonte: GÓES (2004)

A complexidade do edifício hospitalar, o avanço tecnológico da
Medicina, da Arquitetura e da Engenharia, a necessidade de novos espaços para
abrigar novas funções, a falta de locais disponíveis e acessíveis na área urbana e o
alto preço dos terrenos, tudo isso influenciou o arquiteto levando-o a adotar esse
modelo de arquitetura de hospitais que mais temos visto por aí. Hospitais gigantescos
com soluções de projeto que partem de modulações pré-definidas, de uma
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padronização espacial já consagrada e experimentada anteriormente, das exigências
preconizadas em normas e das do cliente. O resultado na maior parte das vezes é um
edifício sem integração com o seu entorno, constituído de ambientes sem janelas, com
pouca ou nenhuma iluminação nem ventilação, lâmpadas fluorescentes e ar
condicionado na maioria dos ambientes monótonos, frios e sem cor, com ruídos e
odores

característicos

de

um

ambiente

hospitalar,

ou

ainda,

ambientes

excessivamente quentes com o sol da tarde penetrando através de fachadas
envidraçadas e mal orientadas.

Funcionários apressados e estressados, pacientes deprimidos e
temerosos, familiares abandonados e desinformados, insatisfação dos administradores
com as altas taxas de consumo de energia, de água, da manutenção do edifício em
geral, completam o quadro do que se tem visto na arquitetura hospitalar dos últimos
tempos.
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TABELA
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TABELA

Figura 2. 10 Quadro com esquema da evolução do estabelecimento hospitalar da Antigüidade até os
dias de hoje
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2.2. A Arquitetura Hospitalar Brasileira

O primeiro hospital construído na América foi em 1524, no México, o
Hospital de Jesus Nazareno. Em 1538 foi construído o primeiro da América do Sul, em
Lima, no Peru, e em 1543 foi construída a primeira Casa de Misericórdia, a Santa Cruz
de Misericórdia de Santos, fundada por Brás Cubas. Esse tipo de hospital, as Santas
Casas da Misericórdia, em pouco tempo se espalhou pelas províncias. Depois da de
Santos, tivemos a de Vitória, de Ilhéus, de Salvador, do Rio de Janeiro e em 1730, a
de Ouro Preto. Em 1884 foi projetada, pelo engenheiro Luís Pucci, a Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, de partido pavilhonar, inspirada no modelo francês do
Hospital Lariboisière.

A morfologia arquitetônica pavilhonar foi usada pelos arquitetos
brasileiros, segundo TOLEDO (2003), e a passagem desse modelo para o monobloco
vertical pode ser verificada na obra do engenheiro Luiz Moraes Júnior, primeiro
especialista em edifícios laboratoriais e hospitalares. Construiu a Fundação Oswaldo
Cruz, em Manquinhos, no Rio de Janeiro, e participou das modernizações dos serviços
de saúde pública, adotando inovações européias nas reformas e construção de novos
edifícios.

Figura 2. 11 Fundação Oswaldo Cruz, campus de Manguinhos
Fonte: http://coc.fiocruz.br/áreas/ph/ph_mourisco.htm
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O monobloco vertical, ou o edifício vertical sobre um bloco horizontal,
foi a morfologia adotada e mais utilizada pelos arquitetos modernistas brasileiros.
TOLEDO (2003) cita os exemplos de Rino Levi e Roberto Cerqueira César no projeto
do Instituto Central do Câncer, em São Paulo, Oscar Niemeyer e Hélio Uchoa no
projeto do Hospital Sul América, no Rio de Janeiro, Ari Garcia Rosa no Hemorio e
Souza Aguiar, também no Rio de Janeiro e Jorge Moreira no Hospital das Clínicas de
Porto Alegre. Outros arquitetos como Jarbas Karman, João Carlos Bross, Pompeu de
Souza, Siegbert Zanettini, Irineu Breitman e outros, muito têm contribuído para o
aprimoramento das questões técnicas no que diz respeito à arquitetura hospitalar.

Figura 2. 12 Instituto do Câncer, São Paulo
Fonte: TOLEDO (2005)

116

Figura 2. 13 Hospital Sul América e Figura 2. 14 Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro
Fonte: TOLEDO (2005)

Figura 2. 15 Hospital das Clínicas, Porto Alegre
Fonte:TOLEDO (2005)

Para GÓES (2004), não se deve deixar de lado, falando em arquitetura
moderna na área de saúde, a experiência do Nordeste. Um nome, particularmente, o
de Luiz Nunes, arquiteto levado do Rio de Janeiro pelo governador de Pernambuco,
autor do projeto do Reservatório de água de Olinda, obra clássica da arquitetura
brasileira. Construiu entre 1934 e 1936, postos de saúde, o Hospital da Brigada Militar,
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o Leprosário de Mirueira, o Pavilhão de Óbitos da Faculdade de Medicina, hoje Sede
do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) de Pernambuco, entre outros.

No edifício do Hospital da Brigada Militar de Recife, de 1934, Luiz
Nunes já adotou o partido monobloco vertical ao invés do modelo pavilhonar. O
conjunto é constituído por três blocos, dois longitudinais de três andares

e um

transversal de seis andares e sua estrutura é toda feita em concreto armado. Sua
funcionalidade surpreende até hoje. Ainda está em funcionamento.

Figura 2. 16 Hospital da Brigada Militar de Recife
Fonte: GÓES (2004)
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Falando em arquitetura hospitalar brasileira, não se pode deixar de
lembrar de João Filgueiras Lima, o Lelé.

Para TOLEDO (2005), a obra de Lelé pode ser comparada às
edificações hospitalares do final do século XVIII, quando o enfermo deixou de ser
tratado como um indivíduo que ficava pacientemente aguardando a cura ou a morte,
em ambientes insalubres, daí o nome paciente, para sofrer a intervenção do
tratamento médico. Nessa fase, os hospitais passaram a adotar a forma pavilhonar,
os pátios com jardins internos, ventilação e iluminação naturais.
[...] tais preocupações vão sendo esquecidas na medida em que um
novo partido, o monobloco vertical, passa a preponderar, apoiado
nas novas tecnologias de construção, de calefação, condicionamento
de ar e exaustão mecânica, que permitem controlar o clima dentro do
hospital. TOLEDO (2005)

O progresso tecnológico levou o arquiteto a se preocupar menos com
o bem-estar do enfermo e da equipe de trabalho, criando muitas vezes espaços sem
janelas, no centro do pavimento, resultado de uma malha modular estabelecida e de
sistemas de iluminação e condicionamento artificial de ar eficientes, ao invés de
espaços com visualização para o exterior, jardins, ventilação e iluminação natural.

Nesse contexto, a arquitetura hospitalar do Lelé, adequada ao entorno,
ao clima local, com soluções como a renovação constante de ar, a iluminação natural,
o controle da insolação, pode ser exemplificada como

arquitetura que prioriza o

conforto ambiental, onde há preocupação com a qualidade e o bem estar de todos os
usuários dos seus ambientes projetados.
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Figura 2. 17 Esquemas feitos por Lelé
Fonte: TOLEDO (2005)

Figura 2. 18 Sarah de Belo Horizonte

Figura 2. 19 Sarah do Rio de Janeiro

Figura 2. 20 Sarah de São Luís
Fonte: http://www.sarah.br/

120

O arquiteto Irineu Breitman, em curso realizado pela Associação
Brasileira para o Desenvolvimento dos Edifícios Hospitalares (ABDEH) em São Paulo,
em junho de 2004, defende o modelo hospitalar horizontal constituído de blocos de no
máximo dois andares, com pavimentos intercalados e ligados a outros blocos por meio
de rampas. Esse modelo dispensa o uso de elevadores, facilita a fuga em caso de
emergência e propicia a ventilação, iluminação natural e acesso a jardins.

Com inúmeras tipologias, possibilidades formais e complexidade, a
normatização dos projetos de edifícios hospitalares é necessária para orientar,
regulamentar e garantir a qualidade de seus ambientes.

2.3. Principais Normas Brasileiras utilizadas em Projetos Hospitalares

No Brasil, o Instituto da Previdência Social e mais tarde o Ministério da
Saúde, são os órgãos governamentais que têm editado as normas que estabelecem
diretrizes para a elaboração dos projetos de ambientes ligados à área da saúde.

Os edifícios hospitalares ou edifícios de assistência à saúde, para a
Organização Mundial da Saúde (OMS), podem ser classificados em três níveis:

Nível 1 - assistência primária

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) sem internação e sem
atendimento de emergência8. São postos de saúde centros de saúde para
_____________
8

Atendimento a pacientes com risco de (perder a) vida.
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agrupamentos populacionais maiores, que prestam os serviços de imunização,
primeiros socorros, aplicação de injeções, curativos, atendimento a gestantes,
encaminhamento a unidades de apoio.

Nível 2 - assistência secundária

Hospitais gerais distritais com internação, com atendimento de
emergência, com as quatro especialidades básicas: pediatria, obstetrícia, clínica
médica e clínica cirúrgica. Pode ter hospitais especializados. São os ambulatórios
gerais, unidades mistas (ações ambulatoriais nas quatro clínicas e internação),
hospitais regionais, de 50 a 150 leitos, com atendimento a urgências9 e emergências,
internação nas quatro especialidades, equipamentos de diagnósticos, laboratório de
patologia clínica, centro cirúrgico independente do centro obstétrico e UTI de até seis
leitos.

Nível 3 - assistência terciária

Hospitais de base com internação, com atendimento de emergência e
com todas as especialidades de cirurgia. São os hospitais de base ou de referência, de
151 a 200 leitos, geralmente localizados em grandes centros urbanos. Complexo
sistema de emergência, apoio a diagnóstico , tratamento e internação, UTI/CTI de 18 a
24 leitos.

Fazendo uma análise em relação à preocupação com a normatização
dos edifícios hospitalares ao longo dos anos, por parte do governo, temos:
_____________
9

Atendimento a pacientes sem risco (de perder a) vida.
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Na década de 60, a Previdência Social através da RESOLUÇÃO no.
300/DNPS, instituiu, de acordo com LAMB (2000), um sistema de classificação
hospitalar que despertou a necessidade dos hospitais se adequarem a um mínimo de
exigências com relação à planta física, equipamentos, organização e pessoal técnico.

Em 1975,

o Ministério da Saúde com o intuito de reorganizar as

normas para a edificação hospitalar, através da LEI no. 6229 de 17/07/1975,
PORTARIA no. 517/BSB de 26/12/1975, resolveu constituir um grupo de trabalho para
estudar, revisar e reformular as publicações referentes a construções hospitalares.

Do grupo de trabalho constituído, resultou o DECRETO no. 76.973 de
31/12/1975, que dispunha sobre normas e padrões para prédios destinados a serviço
de saúde, credenciação e contratos, dando competência às Secretarias da Saúde ou
órgãos equivalentes dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios para a
aprovação dos projetos e autorização de funcionamento, dentro das normas e padrões
estabelecidos na Lei e também às Secretarias de Obras ou equivalentes dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios para o licenciamento para a construção e
aprovação.

Esse decreto definia conceitos, determinava definições, localização
adequada, áreas de circulação, área total construída, acomodação de pacientes,
detalhes sobre tipos de materiais de construção, sistemas de segurança contra
acidentes e de emergência,instalação para destino de dejetos e pormenores, de
acordo com casos específicos.

Ainda, esclarecia este decreto, que os serviços de saúde ou unidades
de saúde seriam os hospitais, os postos ou casas de saúde, os consultórios, as
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clínicas em geral, as unidades médico-sanitárias e outros estabelecimentos afins ou
locais onde se exercessem atividades de diagnóstico e tratamento, visando a
promoção, proteção e recuperação da saúde.

Em 11/02/1977, a PORTARIA no. 30/BSB aprovou os conceitos,
definições e determinações do Decreto 76.973 e recomendou providências para a sua
publicação no território nacional.

Foi então que em 06/12/1977, a PORTARIA no. 400/BSB aprovou as
normas e padrões sobre construções e instalações de serviços de saúde.

Em 15/02/1979 a PORTARIA no. 61/BSB modificou a PORTARIA
400/BSB, passando o termo Posto de Assistência Médica a se referir aos
estabelecimentos de saúde destinados à assistência médica ambulatorial.

Em 11/01/1980 a Comissão Interministerial de Planejamento e
Coordenação (CIPLAN) aprovou a RESOLUÇÃO CIPLAN no. 03, que estabelecia
normas para a adequação e expansão da rede de atenção à saúde e definia as
categorias de atendimento à saúde, classificando-os em três níveis, o primário, o
secundário e o terciário, de acordo com GÓES (2004).

De 1980 a 1989 foram realizados vários encontros nacionais para
discutir a revisão da Portaria 400 de 1977. Esta portaria estava em vigor desde a sua
aprovação, tendo sido modificada apenas em um termo, em 1979. Era esta a norma
que se seguia então para a construção e instalação de qualquer serviço de saúde.
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Somente em 11/11/1994 que o Ministério da Saúde publicou a
PORTARIA no. 1.884/GM, documento que estabelecia as normas destinadas

ao

exame e aprovação dos projetos físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
(EAS) de construções novas, ampliação e reformas de estabelecimentos já existentes,
seja no âmbito público ou privado. Esta portaria revogou a PORTARIA 400 de
06/12/1977.

Com a aprovação desse documento, esse passou a ser o instrumento
utilizado pelas Secretarias Estaduais/Municipais na elaboração e análise de projetos
de estabelecimentos assistenciais de saúde a serem construídos, ampliados ou
reformados.

Estabelecimento assistencial de saúde, segundo a Portaria 1.884,
BRASIL (1994), é a denominação dada a qualquer edificação destinada à prestação
de assistência à saúde à população, que demande o acesso de pacientes, em regime
de internação ou não, qualquer que seja o seu nível de complexidade.

Com o objetivo de revisar a PORTARIA 1.884, em 31/12/1997 a
Secretaria da Vigilância Sanitária submeteu-a a consulta pública através da
PORTARIA no. 674, que assim permaneceu por quatro anos, sendo discutida em
congressos, seminários, reuniões, com o objetivo de ter o maior número de
participações e colaborações.

Finalmente, em 21/02/2002, foi aprovada a Resolução da Diretoria
Colegiada no.50, a RDC no. 50 – Regulamento técnico para planejamento,
programação elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos
assistenciais de saúde, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do

125

Ministério da Saúde, documento que aprova o Regulamento Técnico destinado ao
planejamento,

elaboração,

avaliação

e

aprovação

de

projetos

físicos

de

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), de construções novas, ampliações e
reformas de estabelecimentos de saúde já existentes e os anteriormente não
destinados à saúde. Por essa PORTARIA, a ANVISA passa a ser a responsável pela
cooperação técnica e orientação às secretarias estaduais e municipais de saúde para
o cumprimento do regulamento técnico, BRASIL (2002).

Em 14/11/2002 a ANVISA publicou a Resolução RDC no. 307, que é
uma retificação da RDC no. 50. Essa Resolução faz algumas alterações no
regulamento técnico

aprovado em 02/2002, e obriga todos os projetos de

estabelecimentos assistenciais de saúde a serem elaborados em conformidade com
essas resoluções. E ainda, em 18/07/2003, a ANVISA publicou a RDC no. 189, que
altera também esse documento no que diz respeito à regulamentação dos
procedimentos

de

análise,

avaliação

e aprovação dos

projetos

físicos

de

estabelecimentos de saúde, que passam a ser feitas pelas vigilâncias sanitárias
estaduais ou municipais e dá ainda algumas outras providências, como a exigência de
um profissional do CREA para fazer parte da equipe de inspeção final da obra.

Da mesma forma que a Portaria no. 1.884, porém com algumas
alterações, o regulamento da RDC no. 50 é dividido em três partes, BRASIL (2002):

- PARTE I: Projeto de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde: uma
metodologia para elaboração de projetos de estabelecimentos de saúde, em que são
dadas

definições

de

termos

utilizados

em

projetos,

etapas

de

projeto,

responsabilidades, forma de apresentação de desenhos e documentos, siglas
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adotadas e avaliação de projetos;

- PARTE II: Programação Físico-Funcional dos Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde: são apresentadas atribuições de um estabelecimento
assistencial de saúde para definição do programa físico-funcional do estabelecimento.
São fornecidas listagens de atribuições e atividades do EAS para serem utilizadas no
projeto pretendido. Não são fornecidas tipologias, programas nem projetos prontos,
desvinculados da realidade local, mas regras que possibilitam ao projetista adaptá-las
de acordo com situações diversas.

Esta parte é subdividida. Na primeira, ORGANIZAÇÃO FÍSICOFUNCIONAL, as atribuições estão relacionadas com as atividades que são geradoras
ou que caracterizam os ambientes em diferentes estabelecimentos de saúde. As
atribuições, em número de oito, se desdobram em atividades e sub-atividades
conforme o diagrama:

Figura 2. 21 Atribuições de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
Fonte: BRASIL (2002)
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ATRIBUIÇÃO

1.

Prestação

de

atendimento

em

regime

ambulatorial e hospital-dia – atenção à saúde incluindo as atividades de promoção,
prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de
forma programada e contínua. As principais atividades são: imunizações, primeiros
atendimentos, controle de doenças, visitas domiciliares, realização de campanhas e
palestras, orientação nas ações em saneamento básico, recepção, registro e
agendamento de consultas, realização de procedimentos médicos e odontológicos de
pequeno porte sob anestesia local, realização de alguns procedimentos diagnósticos,
terapêuticos, e outros;

ATRIBUIÇÃO

2.

Prestação

de

atendimento

imediato

de

assistência à saúde – atendimento a pacientes externos em situações de sofrimento,
sem risco de vida (urgência) ou com risco de vida (emergência). As atividades
principais são: prestar o primeiro atendimento, fazer a higienização do paciente,
realizar procedimentos de enfermagem, realizar atendimentos e procedimentos de
urgência e de emergência, prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24 horas,
fornecer refeição para o paciente;

ATRIBUIÇÃO 3. Prestação de atendimento em regime de
internação – atendimento a pacientes que precisam de atenção direta por um período
superior a 24 horas. As atividades aqui são separadas em atividades para pacientes
adultos e infantis, para recém-nascidos até 28 dias (neonatologia), para pacientes em
regime de terapia intensiva e para queimados em regime intensivo;

ATRIBUIÇÃO

4.

Prestação

de

atendimento

de

apoio

ao

diagnóstico e terapia – atendimento a pacientes internos e externos em ações de
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apoio direto ao reconhecimento e recuperação do estado de saúde (contato direto). As
atividades aqui são divididas em patologia clínica, imagenologia, métodos gráficos,
anatomia patológica e citopatologia, desenvolvimento de atividades de medicina
nuclear, realização de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, realização de partos
normais, cirúrgicos e intercorrências obstétricas, desenvolvimento de atividades de
reabilitação em pacientes externos e internos, desenvolvimento de atividades
hemoterápicas e hematológicas, desenvolvimento de atividades de radioterapia,
desenvolvimento de atividades de quimioterapia, desenvolvimento de atividades de
diálise,

desenvolvimento

de

atividades

relacionadas

ao

leite

humano

e

desenvolvimento de atividades de oxigenoterapia hiperbárica (OHB);

ATRIBUIÇÃO 5. Prestação de serviços de apoio técnico –
atendimento direto a assistência à saúde em funções de apoio (contato indireto). As
principais atividades são proporcionar condições de assistência alimentar a indivíduos
enfermos e sadios (público visitante), proporcionar assistência farmacêutica e
proporcionar condições de esterilização de material médico, de enfermagem,
laboratorial, cirúrgico e roupas;

ATRIBUIÇÃO 6. Formação e desenvolvimento de recursos
humanos e de pesquisa – atendimento direta ou indiretamente relacionado à atenção
e assistência à saúde em funções de ensino e pesquisa. As atividades relacionadas
são: promover treinamento em serviço dos funcionários, promover o ensino técnico, de
graduação e de pós-graduação e promover o desenvolvimento de pesquisas na área
de saúde;
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ATRIBUIÇÃO 7. Prestação de serviços de apoio à gestão e
execução

administrativa

administrativas.

As

–

atividades

atendimento
são:

ao

realizar

estabelecimento

os

serviços

em

funções

administrativos

do

estabelecimento, realizar os serviços de planejamento clínico, de enfermagem e
técnico e realizar serviços de documentação e informação em saúde.

ATRIBUIÇÃO 8. Prestação de serviços de apoio logístico –
atendimento ao estabelecimento em funções de suporte operacional. As atividades
dessa atribuição são: proporcionar condições de lavagem das roupas usadas, executar
serviços de armazenagem de materiais e equipamentos, proporcionar

condições

técnicas para revelação, impressão e guarda de chapas e filmes, executar a
manutenção do estabelecimento, proporcionar condições de guarda, conservação,
velório e retirada de cadáveres, proporcionar condições de conforto e higiene aos
pacientes, doadores, funcionários e público, zelar pela limpeza e higiene do edifício,
instalações e áreas externas de materiais e instrumentais e equipamentos
assistenciais, bem como pelo gerenciamento de resíduos sólidos, proporcionar
condições de segurança e vigilância do edifício, instalações e áreas externas e
proporcionar condições de infra-estrutura predial.

As quatro primeiras atribuições são consideradas atribuições fim, pois
constituem funções ligadas diretamente à atenção e assistência à saúde. As quatro
últimas

são

consideradas

atribuições

meio

desenvolvimento das primeiras ou de si próprias.

pois

são

necessárias

para

o
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Figura 2. 22 Exemplo de atividades relacionadas à atribuição 3
Fonte: BRASIL (2002)

Na segunda parte, DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E
INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS AMBIENTES, da Programação Físico-Funcional dos
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (PARTE II), são abordados os aspectos
espaciais relacionados com as diferentes atribuições e atividades, a partir de uma
listagem de ambientes reunidos por grupo de atividades.

As tabelas contidas no documento permitem a elaboração de
programas arquitetônicos diversos, seja para postos de saúde, centros de saúde ou
para hospitais. Não são mais estabelecidos parâmetros como m2 / leito para o
dimensionamento dos estabelecimentos de saúde, como acontecia na PORTARIA no.
400. O dimensionamento do ambiente é dado em função do equipamento ou
população presentes, sendo considerado o mínimo necessário para aquele ambiente
(ver Quadro 2.1).
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UNIDADE FUNCIONAL: 3 – INTERNAÇÃO (contin.)
No. ATIV.

UNIDADE / AMBIENTE

3.3

Internação Intensiva – UTI / CTI

3.3.2; 3.3.3; 3.3.5

Posto de enfermagem / área de
serviços de enfermagem

3.3.2
3.3.1 à 3.3.3;
3.3.5 à 3.3.7

Área para prescrição médica
Quarto (isolamento ou não)

3.3.1 à 3.3.3;
3.3.5 à 3.3.7

Área coletiva de tratamento (exceto
neonatologia)

5.3.1; 5.3.2

Sala de higienização e preparo de
equipamentos / material
Sala de entrevistas

3.3.8

QUANTIFICAÇÃO (mín.)
É obrigatória a existência em
hospitais terciários e em
hospitais secundários com
capacidade ≥ 100 leitos, bem
como nos especializados que
atendam pacientes graves ou
de risco e em EAS que
atendam gravidez / parto de
alto risco. Neste último caso o
EAS deve dispor de UTIs
adulto e neonatal.
1 para cada área coletiva ou
conjunto de quartos,
independente do no. De leitos.
Mínimo de 5 leitos podendo
existir quartos ou áreas
coletivas, ou ambos a critério
do EAS. O no. de leitos de UTI
deve corresponder a no mínimo
6% do total de leitos do EAS.

1. Dispensável se esta
atividade ocorrer na CME.

DIMENSIONAMENTO
DIMENSÃO (mín.)

Ao menos um dos postos (quando houver mais de
um) deve possuir 6,0 m2

INSTALAÇÕES

HF;EE

1,5 m2
10,0 m 2 com distância de 1 m entre paredes e leito,
exceto cabeceira e pé do leito > 1,2 m.
HF;FO;FAM;AC;EE;
FVC;ED;E
9,0 m2 por leito com distância de 1 m entre paredes e
leito, exceto cabeceira e de 2 m entre leitos e com
espaço suficiente para manobra da maca junto ao pé
dessa.
4,0 m2 com dimensão mínima igual a 1,5 m
6,0 m

2

Figura 2. 23 Exemplo de Tabela para elaboração de programas arquitetônicos
Fonte: BRASIL (2002)

HF;FO;FAM;AC;EE;
FVC;ED
HF
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- PARTE III: Critérios para projetos de Estabelecimentos Assistenciais
de Saúde: são apresentadas variáveis como circulações, condições ambientais de
conforto e de controle de infecções, instalações prediais ordinárias e especiais e
condições de segurança contra incêndio, nas diferentes fases do

projeto: estudo

preliminar, projeto básico e/ou projeto executivo.

Os tópicos dessa parte da norma que serão aqui citados são os
relacionados com conforto ambiental e os relacionados com a qualidade dos EAS, no
que se refere ao bem-estar dos seus usuários:

- os itens 4.1. Acessos, 4.2. Estacionamentos e

as considerações

mais importantes dos itens 4.3. e 4.4. Circulações horizontais e verticais, do Capítulo
4. CIRCULAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS;

- do capítulo 5. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO, os itens
5.1. Conforto higrotérmico e qualidade do ar, 5.2. Conforto acústico e 5.3. Conforto
luminoso a partir de fonte natural;

- as principais orientações de projeto para evitar infecções, do Capítulo
6. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONTROLE DE INFEÇÇÃO;

- e as diretrizes básicas para iluminação artificial, tomadas,
sinalizações e pisos condutivos do item 7.2. Instalações elétricas e eletrônicas, e as
preocupações básicas com ar condicionado e ventilação do item 7.5. Instalação de
climatização, do Capítulo 7. INSTALAÇÕES PREDIAIS ORDINÁRIAS E ESPECIAIS.
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Os acessos, estacionamentos e circulações horizontais e verticais
devem estar de acordo com a ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações,
espaço, mobiliário e equipamentos urbanos.

Os acessos do EAS dizem respeito à circulação de pessoas, usuários,
e materiais: paciente externo ambulante ou transportado, acompanhante ou doador;
paciente a ser internado ambulante, transportado e acompanhante; cadáver,
acompanhante e visitas relacionadas a esse; funcionário e aluno, vendedor,
fornecedor, prestador de serviços e outros; suprimentos e resíduos.

Deve haver a preocupação de criar um número mínimo de acessos
para haver um maior controle e para se evitar o tráfego indesejado em áreas restritas,
cruzamentos desnecessários de pessoas e serviços diferenciados e desvio de
materiais.

Quanto aos estacionamentos, estes devem estar de acordo com a
ABNT NBR 9050 no que diz respeito às vagas para portadores de deficiências e
facilidades de embarque e desembarque. Quanto ao número geral de vagas, se não
houver nada com relação a esse assunto no código de obras local, deve ser obedecida
a área mínima de 12,00 m2 ou uma vaga para cada quatro leitos.

Quanto aos corredores, esses devem ter corrimãos ao menos em uma
parede lateral, a 0,80 m a 0,92 m de altura a partir do piso e deve ter suas
extremidades finalizadas em curva. A largura, para corredores maiores de 11,0 m,
para a circulação de pacientes em cadeiras de rodas, macas e/ou camas, para
unidades de emergência e urgência, centro cirúrgico e obstétrico, deve ser de 2,00 m e
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1,20 m para os demais. Se houverem bebedouros, telefones públicos ou extintores de
incêndio, esses não podem reduzir a largura mínima estabelecida.

Todas as portas de acesso a pacientes devem ter as dimensões
mínimas de 0,80 m x 2,10 m, inclusive as de sanitários. Para acesso de camas e/ou
macas a largura de ser 1,10 m e para acesso a salas de exame e terapia a largura
deve ser 1,20 m. As portas de banheiros e sanitários de pacientes devem ter abertura
para fora ou permitirem a sua retirada por fora no caso qualquer eventualidade. Portas
de salas cirúrgicas, parto, quartos de isolamento e quartos ou enfermarias de pediatria
devem possuir visores. As maçanetas das portas devem ser do tipo alavanca ou
similares.

Com relação à circulação vertical, a norma dispensa EAS de até dois
pavimentos (inferior ou superior) de elevador ou rampa podendo a movimentação de
pacientes ser feita através de escadas com equipamentos portáteis ou plataforma
mecânica tipo plano inclinado. No entanto se o EAS de até dois pavimentos exercer
atividades de internação, cirurgias não ambulatoriais, parto-cirúrgico e procedimentos
médicos com anestesia geral em pavimento diferente do de acesso exterior, deve
possuir elevador de transporte de pacientes em macas ou rampa.

Para EAS com mais de dois pavimentos, deve possuir elevador ou
rampa. Se o EAS exercer atividades de internação, cirurgias não ambulatoriais, partocirúrgico e procedimentos médicos com anestesia geral em pavimento diferente do de
acesso exterior, deve possuir elevador de transporte de pacientes em macas.

EAS localizado em edificação de multiuso, com mais de dois
pavimentos e que exerça suas atividades em um pavimento diferente do de acesso
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exterior, deve possuir elevador, podendo esse ser do tipo transporte de pacientes em
maca ou não. No entanto, se houver atividades de internação, cirurgias não
ambulatoriais, parto-cirúrgico e procedimentos médicos com anestesia geral em
pavimento diferente do de acesso exterior, deve possuir elevador de transporte de
pacientes em macas.

Rampas podem substituir todos os elevadores acima, menos quando o
EAS tiver mais do que três pavimentos (incluindo o térreo).

O projeto das escadas deve seguir os critérios do código de obras
local além de outras exigências legais. As que são utilizadas por pacientes devem ter
uma largura mínima de 1,50 m - 1,20 m as demais - e possuir corrimão na altura de
0,80 m a 0,92 m do piso com as extremidades finalizadas em curva; nas unidades de
internação, a distância da escada à última porta do quarto ou enfermaria deve ser
inferior a 35,0 m; o piso do degrau deve ser revestido de material antiderrapante e o
espelho não ser vazado; a relação da altura e largura do degrau deve ser:

0,63 ≤ 2H + L ≤ 0,64 m

H = altura (espelho)

L = piso do degrau

Não deve ultrapassar 0,185 m de altura, nem ter menos do que 0,26 m
de profundidade; a escada não deve ter os degraus em forma de leque e nem possuir
o patamar ultrapassando o espelho; a altura máxima de lance da escada sem patamar
deve ser de 2,00 m; não pode haver instalação de elevador ou monta-carga no vão da
escada e deve haver a sinalização “SAÌDA” indicando o pavimento que essa se
encontra.

Para as escadas de incêndio segundo o capítulo 8. CONDIÇÕES DE
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SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, elas podem ser protegidas, que são escadas
ventiladas com paredes e portas resistentes ao fogo, enclausuradas, que são as que
têm paredes e portas corta-fogo ou à prova de fumaça que são as escadas que
possuem uma antecâmara à prova de fumaça com duto de ventilação. Os lances das
escadas devem ser retos com número de degraus constantes, os patamares devem
permitir o giro de maca e as escadas devem ter corrimãos nos dois lados.

Rampas podem ser utilizadas como único meio de circulação vertical
quando forem para vencer no máximo dois pavimentos, do térreo ao segundo ou do
oitavo ao décimo por exemplo. Quando houver elevador para pacientes o número de
lances é livre. Quando for para uso exclusivo de serviços e não houver elevador
admite-se o vencimento de mais um pavimento além dos dois previstos anteriormente;
a largura mínima da rampa deve ser de 1,50 m, podendo ter 1,20 m se for só para
funcionários e serviços; patamares de largura mínima 1,20 m devem ser pensados
quando houver mudança de direção da rampa; as rampas devem ter pisos não
escorregadios, corrimãos e guarda-corpos; não pode haver abertura de portas sobre
as rampas; o pé-direito não deve ser inferior a 2,00 m em nenhum ponto da rampa.

A instalação de elevadores deve obedecer à norma ABNT NBR 14712
– Elevadores elétricos - elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de maca;
Requisitos de segurança para projeto, fabricação e instalação e NBR NM-207 –
Elevadores elétricos de passageiros; Requisitos de segurança para construção e
instalação. As dimensões internas mínimas da cabine do elevador para transporte de
pacientes devem ser 2,10 m x 1,30 m. Os comandos internos e externos devem estar
a uma altura máxima de 1,30 m do piso. Deve estar dotado de nivelamento automático
e dispositivo que possibilite a interrupção da chamada de andares permitindo levar
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diretamente o paciente ao andar desejado.

Quanto ao capítulo 5, CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONFORTO, a
norma considera abrangentes pelos sistemas de controle ambiental as dimensões
endógenas, ou seja, as que consideram o edifício na sua finalidade de satisfazer as
condições de salubridade, desconsiderando as variáveis externas, e as dimensões
exógenas, que são as que consideram as alterações das condições climáticas naturais
pelas construções. Nas dimensões endógenas são recomendadas algumas normas
técnicas e de higiene e segurança do trabalho e nas exógenas são lembrados alguns
instrumentos legais como os códigos de obras e posturas municipais e as normas
urbanísticas, ambientais e de saneamento no âmbito federal.

Quanto a sua localização no terreno é recomendado, como exigência
de conforto higrotérmico10 e de iluminação, que em todos EAS sejam respeitadas as
exigências dos códigos de obras locais. É lembrado que nenhuma janela de ambiente
de uso prolongado11 deva possuir afastamento menor do que 3,0 m em relação a
qualquer edificação, podendo nos demais ambientes esse afastamento chegar a 1,50
m, exceto banheiros, sanitários, vestiários, depósitos de material de limpeza, que
poderão ser ventilados por poços de ventilação ou similares.

Conforto higrotérmico e qualidade do ar

De acordo com os grupos populacionais que freqüentam os
ambientes,

das

atividades

neles

desenvolvidas

e

das

características

_____________
10
11

Conforto com relação à umidade relativa e temperatura do ar.
Ambiente de permanência de uma mesma pessoa por período contínuo de mais de quatro horas.

dos
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equipamentos que eles abrigam, é feita na norma uma diferenciação entre os sistemas
de controle das condições ambientais higrotérmicas e de qualidade de ar:

- os ambientes que não requerem sistemas especiais de controle das
condições ambientais higrotérmicas nem de qualidade de ar, a norma recomenda
seguir o código de obras local;

- os ambientes que não requerem sistemas especiais de controle das
condições ambientais higrotérmicas, porém requerem sistemas especiais de controle
do ar por exigirem níveis maiores de assepsia, a norma diz para seguir as
especificações indicadas no item 7.5. Instalação de climatização, do Capítulo 7.
INSTALAÇÕES PREDIAIS ORDINÁRIAS E ESPECIAIS;

- os ambientes que não requerem sistemas especiais de controle das
condições ambientais higrotérmicas, porém requerem sistemas especiais de controle
do ar pelas atividades ali desenvolvidas produzirem odores, apesar de não
necessitarem de condições especiais de temperatura e umidade, necessitam de
exaustão mecânica e devem também seguir as especificações indicadas no item 7.5.
Instalação de climatização, do Capítulo 7. INSTALAÇÕES PREDIAIS ORDINÁRIAS E
ESPECIAIS;

- os ambientes que não requerem sistemas especiais de controle das
condições ambientais higrotérmicas, porém requerem sistemas especiais de controle
do ar pelas atividades ali desenvolvidas poluírem o ar, apesar de não necessitarem de
condições especiais de temperatura e umidade, necessitam de ventilação direta
associada à exaustão mecânica, devendo assim seguir as especificações indicadas no
item 7.5. Instalação de climatização, do Capítulo 7. INSTALAÇÕES PREDIAIS

139

ORDINÁRIAS E ESPECIAIS;

- os ambientes que requerem sistemas especiais de controle das
condições ambientais higrotérmicas e também de controle de qualidade de ar, em
função do tempo de permanência dos pacientes nos ambientes, como as salas de
observação do atendimento imediato, e os quartos, enfermarias e áreas de recreação
da internação geral, devem buscar as melhores condições de temperatura, umidade e
qualidade do ar, através da ventilação e exaustão diretas;

- os ambientes que requerem sistemas especiais de controle das
condições ambientais higrotérmicas e também de controle de qualidade de ar, em
função das características particulares dos equipamentos que abrigam, exigindo
condições especiais de temperatura, umidade e qualidade do ar, demandam
climatização artificial e necessitam de exaustão mecânica, devendo seguir as
especificações indicadas no item 7.5. Instalação de climatização, do Capítulo 7.
INSTALAÇÕES PREDIAIS ORDINÁRIAS E ESPECIAIS;

- os ambientes que requerem sistemas especiais de controle das
condições ambientais higrotérmicas e também de controle de qualidade de ar, em
função das características particulares dos equipamentos que abrigam e das
atividades ali desenvolvidas, exigem condições especiais de temperatura, umidade e
qualidade do ar, pois abrigam equipamentos e atividades geradoras de calor,
demandando ventilação direta associada à exaustão mecânica, devendo também
seguir as especificações indicadas no item 7.5. Instalação de climatização do Capítulo
7. INSTALAÇÕES PREDIAIS ORDINÁRIAS E ESPECIAIS e o código de obras local.
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Conforto acústico

As normas para controle acústico que devem ser seguidas por todos
os EAS são as normas da ABNT: a NBR 10152, antiga NB-95 – Níveis de ruído para
conforto acústico e a NBR 12179, antiga NB-101 – Tratamento acústico em recintos
fechados. Essas normas estão sendo atualizadas e em breve devem ser publicadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Também

aqui,

de

acordo

com

as

características

do

grupo

populacional, o tipo de atividades ou os equipamentos neles utilizados a norma
recomenda diferentes exigências de controle acústico:

- os ambientes que não demandam sistemas especiais de controle das
condições acústicas, por não necessitarem barreiras nem isolamento especial, a
norma diz que devem seguir o código de obras local;

- os ambientes que exigem sistemas especiais de controle das
condições ambientais acústicas por abrigarem grupos populacionais que necessitam
dos menores níveis de ruído possíveis, apesar de não produzirem níveis de ruído em
grau elevado, necessitam de condições especiais como isolamento sonoro especial.
Exemplo, cabine de audiometria;

- os ambientes que exigem sistemas especiais de controle das
condições ambientais acústicas por abrigarem atividades e equipamentos geradores
de altos níveis de ruído e os grupos populacionais que os freqüentam necessitarem
dos menores níveis de ruído possíveis, exigem condições especiais de níveis de ruído
e por produzirem-no em grau elevado, necessitam de barreiras acústicas que
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garantam a não interferência desses ruídos em outros ambientes. São os
atendimentos de emergência e urgência e na imagenologia/ultra-sonografia, a
litotripsia extracorpórea;

- os ambientes que exigem sistemas especiais de controle das
condições ambientais acústicas por abrigarem atividades e equipamentos geradores
de níveis de ruído muito altos e necessitarem de serem isolados como fonte, apesar
de não necessitarem de condições especiais de níveis de ruído, mas por produziremno em grau elevado, necessitam de barreiras acústicas em relação aos demais
ambientes. É a área de produção da nutrição e dietética, a litotripsia extracorpórea, a
área de lavagem e centrifugação de roupas, as oficinas de manutenção, sala de
geradores, casa de bombas, área para ar comprimido e salas para equipamentos de ar
condicionado.

Conforto luminoso a partir de fonte natural

A norma que deve ser seguida por todos os EAS é a norma da ABNT,
a NBR 5413, antiga NB-57 – Níveis de iluminância de interiores.

Também aqui a norma define, em função dos grupos populacionais e
do tipo de atividades ou dos equipamentos utilizados nos ambientes, diferentes
exigências dos sistemas de controle das condições de conforto luminoso:

- os ambientes que não exigem sistemas especiais de controle das
condições ambientais luminosas, que são aqueles que não necessitam de condições
especiais de iluminação, nem de luz natural direta nem de luz artificial especial, a
norma diz para observar o código de obras local;
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- os ambientes que exigem sistemas de controle natural das condições
ambientais luminosa, que são as unidades que exigem condições especiais de
iluminação como as salas de observação do atendimento imediato, os quartos e
enfermarias da internação geral, os quartos e áreas coletivas da internação intensiva
de queimados, as salas para tratamento hemodialítico e salas para Diálise Peritoneal
intermitente (DPI), da diálise, necessitam de incidência de luz de fonte natural direta no
ambiente;

- os ambientes que exigem sistemas de controle artificial das
condições luminosas, necessitam de iluminação artificial especial no campo de
trabalho, pois são os ambientes aonde os pacientes são manipulados como os
consultórios, as salas de exames e terapias, as salas de comando dessas, as salas de
cirurgias e de partos, os quartos, as enfermarias e as salas de observação;

- os ambientes que necessitam de condições especiais de iluminação,
são os que necessitam de obscuridade como os consultórios de oftalmologia dos
ambulatórios, as salas para exames de oftalmologia do atendimento imediato, as salas
de exames da imagenologia e da oftalmologia, a sala de revelação de géis do
laboratório de biologia molecular e a sala de revelação do laboratório para revelação
de filmes e chapa.

No Capítulo 6. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONTROLE DE
INFECÇÃO, são dadas características ambientais que possam auxiliar nas estratégias
contra

a

transmissão

de infecções

adquiridas.

As

precauções

vão

desde

recomendações para a localização dos estabelecimentos de saúde, que deve ser
afastada de lixo, indústrias ruidosas e/ou poluentes, às recomendações sobre
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circulações, que de acordo com a norma, não têm necessidade de serem exclusivas
para elementos sujos e limpos, mesmo naqueles ambientes destinados à realização
de procedimentos cirúrgicos, pois a melhor prevenção é tratar os elementos
contaminantes na fonte. Neste capítulo é tratado ainda o assunto das barreiras físicas,
estruturas que visam minimizar a entrada de microorganismos externos; os fluxos de
trabalho; a distribuição de água; a colocação de lavatórios, pias, lavabos cirúrgicos,
com torneiras ou comandos que dispensem o contato das mãos no fechamento da
água; os ralos (esgotos) providos de tampas escamoteáveis; a localização das salas
de utilização para receber material contaminado e a biossegurança em laboratórios.

Para garantir ainda a facilidade de limpeza e higienização das
paredes, os pisos e os tetos de áreas críticas12 e semi-críticas13, devem ser de
materiais resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes, ser de superfícies
preferencialmente monolíticas e de índice de absorção de água não superior a 4%. No
caso de tubulações não embutidas nas paredes, elas devem ser protegidas em toda a
extensão por material resistente a impactos, a lavagem e ao uso de desinfetantes.

Os rodapés devem ser executados de maneira a permitir a completa
limpeza da sua junção com o piso e da sua união com a parede, sem deixar ressalto
para acúmulo de poeira. Rodapés acentuadamente arredondados são de difícil
execução e não ajudam na limpeza. O ideal é que eles sejam inseridos nas paredes.

Os tetos das áreas críticas devem ser contínuos sendo proibidos os
_____________
12

Áreas onde existe o risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos
de risco ou onde se encontram pacientes com seu sistema imunológico deprimido.
13
Áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não
infecciosas.
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forros falsos removíveis por poderem interferir na assepsia do local. Finalizando, as
entradas de ar externas devem ser localizadas o mais alto possível em relação ao
nível do piso e devem ficar afastadas das saídas de ar dos incineradores e das
chaminés das caldeiras.

A norma ABNT NBR 13700 – Áreas limpas; Classificação e controle
de contaminação, deve ser adotada como complementar a essa norma.

Do Capítulo 7. INSTALAÇÕES PREDIAIS ORDINÁRIAS ESPECIAIS,
é pertinente comentar os subitens Iluminação e Tomadas, do item 7.2. Instalações
elétricas e eletrônicas e os subitens 7.5.1. Ar Condicionado, 7.5.2. Ventilação e
7.5.2.1. Exaustão do item 7.5. Instalação de climatização.

Devem ser adotadas como complementares as normas ABNT NBR
5413 – Iluminância de interiores e a ABNT NBR 13534 – Instalações de elétrica em
estabelecimentos assistenciais de saúde; Requisitos de segurança, sem considerar a
tabela Classificação de locais.

A RDC 50 recomenda quatro tipos de iluminação para os quartos
enfermaria da Unidade de Internação Geral:

- iluminação geral em posição que não incomode o paciente deitado;

- iluminação de cabeceira de leito na parede (arandela) para leitura;

- iluminação de exame no leito, com lâmpada fluorescente ou através
de aparelho ligado à tomada junto ao leito;
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- iluminação de vigília na parede (a 50 cm do piso).

Quanto ao quarto e área coletiva da Unidade de Internação Intensiva
são quatro os tipos de iluminação recomendados:

- iluminação geral em posição que não incomode o paciente deitado;

- iluminação de cabeceira de leito na parede (arandela);

- iluminação de exame no leito com lâmpada fluorescente no teto e/ou
arandela;

- iluminação de vigília nas paredes (a 50 cm do piso) inclusive
banheiros;

Quanto à sala de cirurgia e sala de parto deve haver:

- além da iluminação geral de teto com lâmpada fluorescente,
iluminação direta com foco cirúrgico;

E quanto aos consultórios e salas para exames clínicos a
recomendação é para que haja iluminação que não altere a cor do paciente.

No item referente às tomadas é recomendado que na enfermaria da
unidade de internação geral e nos berçários de sadios haja uma tomada para
equipamento biomédico por leito isolado ou a cada dois leitos adjacentes, além de
acesso à tomada para aparelho transportável de raios X distante no máximo 15m de
cada leito. Essa tomada pode estar no próprio quarto ou enfermaria ou no corredor da
unidade.
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Os setores que exigem condicionamento ambiental para fins de
conforto, como salas administrativas, quartos de internação, etc., devem seguir a
norma da ABNT, a NBR 6401 – Instalações centrais de ar-condicionado para conforto:
Parâmetros

básicos

de

projeto,

que

estabelece

valores

recomendáveis

de

temperatura, umidade, velocidade e taxa de renovação do ar e de grau de pureza do
ar para utilização em projetos.

Classe de Filtro
Grossos

Finos

Absolutos

Eficiência %
G0

30-59

G1

60-74

G2

75-84

G3

85 e acima

F1

40-69

F2

70-89

F3

Acima de 90

A1

85-94,9

A2

95 – 99,96

A3

99,97 e acima

Figura 2. 24 Exemplo de classificação de filtros de ar conforme NBR 6.401
Fonte: ABNT (1980)

Os ambientes que exigem assepsia e conforto, como as salas de
cirurgias, UTI, berçário, nutrição parenteral, etc, a norma recomenda que devam
atender as exigências da norma da ABNT, a NBR - 7256 - Tratamento de ar em
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unidades médico-assistenciais, devendo ser prestada especial atenção nos sistemas
de filtragens, trocas de ar, etc. Convém lembrar aqui, ainda, a Portaria MS nº 3.523/98
e a Resolução RE nº 9 que recomendam:
os equipamentos de ar condicionado de janela e minisplits não
podem ser instalados em centros cirúrgicos, pois estes equipamentos
não possibilitam a renovação de ar e a manutenção dos níveis de
pressão necessários para uma boa qualidade do ar interior. Nestes
locais o sistema de climatização deve fornecer condições de controle
da temperatura entre 18ºC a 22ºC e umidade relativa entre 45% e
55%, além de possibilitar insuflamento de ar exterior (5
renovações/hora) e 25 trocas totais de ar (25 renovações/hora), além
disso, devem possuir fluxo unidirecional de ar.

Quanto às tomadas de ar, a norma complementa, não devem estar
próximas de dutos de exaustão de cozinhas, sanitários, laboratórios, lavanderia,
centrais de gás combustível, grupos geradores, vácuo, estacionamento interno e
edificação, bem como outros locais onde haja saída de agentes infecciosos ou gases
nocivos, determinando-se como 8,00 m a distância mínima a esses pontos.

Os sistemas de condicionamento artificial de ar necessitam de
insuflamento e exaustão do tipo forçado, tendo que a localização dos dutos com
relação aos ventiladores, pontos de exaustão e tomadas de ar, seguir as exigências
requeridas. O retorno deve sempre ser feito através de dutos. Nos ambientes que são
necessárias trocas de ar constantes, devem ser pensados sistemas alternativos para
uma eventual falta do sistema elétrico.
Para os sistemas de condicionamento de ar, exaustão, insuflamento
e difusão do ar, os ruídos não devem ultrapassar os limites previstos na NBR 12179.
Também é importante lembrar sempre de evitar a vibração que o sistema de ar
condicionado pode provocar em qualquer ponto do hospital, para não interferir na
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estabilidade da construção e nas atividades desenvolvidas em outros ambientes.
Para a lavanderia é obrigatória a existência de sistemas de exaustão
mecânica, tanto na área “suja” como na “limpa”, e devem ser independentes. A saída
do exaustor não pode prejudicar a captação de ar em outros ambientes, devendo
estar a uma altura mínima de um metro acima da cumeeira do telhado da
construção. Os filtros utilizados devem ser os F1, caso as saídas interfiram na
captação de ar de outros ambientes. Deve-se ainda pensar em um sistema de
exaustão de ar na sala do gerador de ozônio, se esse for o processo utilizado na
lavagem da lavanderia, além de outro no local da recepção de roupa suja, onde
estão localizadas as lavadoras. Coifa com exaustor deve ser prevista sobre as
calandras e exaustores perto das lavadoras, secadoras e prensas.
Na farmácia é exigido um duto de exaustão da capela de fluxo
laminar14 de manipulação de quimioterápicos com filtros finos.

Outras portarias e resoluções que não citadas, devem ser consultadas
na ocasião da elaboração de projetos de unidades de saúde. As principais e
relacionadas com a questão da adequação ambiental e a qualidade e conforto dos
ambientes hospitalares são:

- PORTARIA no. 3.523/GM de 28/08/1998 - Regulamento técnico com
medidas referentes aos procedimentos de limpeza e manutenção dos sistemas de
climatização, para garantir a qualidade do ar e prevenção de riscos à saúde dos
ocupantes dos ambientes climatizados;
_____________
14

Servem para proteger contra a contaminação cruzada, evitando que as partículas contaminantes se
desloquem lateralmente. Usadas para manuseio e transferência de culturas microbianas, farmácias,
manipulação de reservatórios abertos e em unidades móveis para queimados.
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- RESOLUÇÃO - RE no. 9 de 16/01/2003 – Orientação técnica sobre
padrões referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados
artificialmente de uso público e coletivo. Atualiza a RE no. 176 de 24/10/2000;

- ABNT NBR no. 7256/82 - Exigências básicas para as condições de
ar ambiental em instalações de ar condicionado e ventilação para unidades médicoassistenciais;

- PORTARIA

no. 466 de 04/06/98 - Proposta de Portaria que

estabelece Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de Tratamento
Intensivo e seus respectivos anexos;

- PORTARIA no. 3.432 de 12/08/98 – Estabelece critérios de
classificação para as Unidades de Tratamento Intensivo – UTI;

-

PORTARIA INTERMINISTERIAL

no.

482

de

16/04/1999

-

Procedimentos de instalações de Unidade de Esterilização por óxido de etileno e de
suas misturas e seu uso;

- PORTARIA no. 2.616/MS/GM, de 12/05/1998 - Prevenção e
controle das infecções hospitalares.

- RESOLUÇÃO RDC no. 306 de 07/12/2004, que revoga a RDC no.
33 de 25/02/2003 e RESOLUÇÃO do CONAMA 283 de 12/07/2001 – a respeito do
gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, passando aos estabelecimentos de
saúde a responsabilidade pelos resíduos gerados, não mais à instância municipal,
como era antes da publicação da RDC no.306.
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Não esquecer também as normas editadas recentemente pela ABNT
com relação a desempenho térmico e iluminação natural: ABNT NBR 15220-1 –
Desempenho térmico de edificações; Definições, símbolos e unidades, ABNT NBR
15220-2 – Desempenho térmico de edificações; Métodos de cálculo da transmitância
térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e
componentes de edificações, ABNT NBR 15220-3 – Desempenho térmico de
edificações; Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para
habitações unifamiliares de interesse social, ABNT NBR 15220-4 – Desempenho
térmico de edificações; Medição da resistência térmica e da condutividade térmica
pelo princípio da placa quente protegida e ABNT NBR 15220-5 – Desempenho térmico
de edificações;

Medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo

método fluximétrico e ABNT NBR 15215-1 – Iluminação natural; Conceitos básicos e
definições, ABNT NBR 15215-2 – Iluminação natural; Procedimentos de cálculo para a
estimativa da disponibilidade de luz natural, ABNT NBR 15215-3 – Iluminação natural;
Procedimento de cálculo para a determinação da iluminação natural em ambientes
internos e ABNT NBR 15215-4 – Iluminação natural; Verificação experimental das
condições de iluminação interna de edificações; Método de medição.

De acordo com GÓES (2004), as normas do ministério da Saúde são o
parâmetro mais confiável para projetos de ambientes hospitalares. A RDC no. 50 com
as suas alterações foi o resultado de longos debates e uma consulta pública de quatro
anos. É um Regulamento Técnico que permite regras flexíveis, permitindo uma maior
liberdade de ação aos projetistas, visto que não mais precisam ficar presos a modelos
arquitetônicos preestabelecidos.

O arquiteto Carlos Eduardo Pompeu, em curso ministrado em outubro
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de 2003, diz que o hospital, devido à complexidade do programa e às inovações
tecnológicas, deve ser pensado com flexibilidade e agilidade, como algo vivo, flexível e
adaptável às modificações impostas. As normas permitem pensar o projeto dos
estabelecimentos hospitalares com essa flexibilidade proposta com segurança e
confiabilidade.

