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RESUMO 

VALVERDE, Juliana Viégas de Lima. A influência do conforto luminoso na satisfação 

dos profissionais que atuam no ginásio do Centro de Reabilitação Infantil, Natal-RN. 

Dissertação (Mestrado). PPGAU, UFRN, Natal, 2014. 

Este trabalho aborda a qualidade ambiental em espaços terapêuticos destinados à 

reabilitação infantil, com enfoque em conforto luminoso. A premissa de que o espaço é 

atuante e interfere nas relações interpessoais, destaca a importância da luz natural para a 

arquitetura hospitalar, ao favorecer a criação de ambientes que estimulem e auxiliem na 

recuperação de pacientes em processo de reabilitação. Diante disso, auxilia para a 

humanização em saúde, através de ações positivas nos efeitos fisiológicos e emocionais da 

luz natural. No Brasil, os sistemas de abertura de projetos hospitalares são muitas vezes 

definidos apenas para seguirem as exigências do código de obras local, que não 

consideram a paisagem, mas apenas a ventilação e insolação; e os níveis de iluminância 

são tratados a partir de recomendações para iluminação artificial. A Política Nacional de 

Humanização prioriza o conforto ambiental. Todavia, também não apresenta diretrizes para 

alcançá-la. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o conforto luminoso em 

espaços terapêuticos infantis a partir da satisfação dos profissionais, a fim de identificar as 

preferências humanas diante das variáveis: aspectos técnico-construtivos, relação com o 

exterior, relação visual interna e elementos de qualidade. Para relacionar as variáveis da 

luz natural no ambiente e as preferências humanas, incluindo aspectos fisiológicos e 

fatores emocionais, adotou-se como estratégia de pesquisa a Avaliação Pós-Ocupação 

(APO) Técnico Funcional, abordagem multimétodos, que contemplou um estudo de 

referência no ginásio infantil do Centro de Reabilitação SARAH, Unidade Fortaleza, 

Ceará, e um estudo de caso no ginásio de reabilitação do Centro de Reabilitação Infantil, 

Natal, Rio Grande do Norte. Os resultados apontam que a definição dos sistemas de 

aberturas deve considerar fatores externos e internos à edificação, como: paisagem natural, 

entorno imediato e atividades realizadas. Assim, espera-se que este estudo possa contribuir 

para a discussão sobre qualidade ambiental,  gerando insumos para futuros projetos ou 

reformas em Centros de Reabilitação Infantil, que não devem ser projetados como 

hospitais. 

Palavras-chave: Arquitetura hospitalar, Humanização, Iluminação natural, Avaliação Pós-

Ocupação. 



 

 

ABSTRACT 

VALVERDE, Juliana Viégas de Lima. The influence of lighting comfort in the 

satisfaction of professionals working in the gym at Children's Rehabilitation Center, 

Natal, Brazil. Dissertation (Master).PPGAU, 2014 

This study addresses the environmental quality in therapeutic spaces for children's 

rehabilitation. The assumption that space is active and interfere in interpersonal 

relationships, highlights the importance of natural light to the hospital architecture, to 

foster the creation of environments that encourage and assist in the recovery of patients in 

the rehabilitation process. Therefore, interferes with health humanization through positive 

actions in the physiological and emotional effects of natural light, as facilitators of the 

health recovery process. In Brazil hospital openings systems projects are built exclusively 

to follow requirements of the local construction code which do not consider the landscape, 

but only ventilation and heat stroke; and the luminance levels are treated just as 

recommendations for artificial lighting. The National Policy for Healthcare Humanization 

presents the environmental comfort as a priority. However, it does not guidelines for 

achieving it. In this context this research aims to evaluate the lighting comfort in infant 

therapeutic areas from the professional satisfaction, in order to identify human preferences 

on the variables: technical and constructive aspects, relationship with the exterior, internal 

visual interface and quality elements. With this purpose it was adopted as research strategy 

the Post-Occupancy Evaluation (Technical Functional) through a multi method approach, 

which included a case study in the rehabilitation gym of Children Rehabilitation Center, at 

Natal, Rio Grande do Norte, and a reference study at SARAH Rehabilitation Center, 

Fortaleza Unit at Ceará, both in Brazil northeast. The results indicate that the definition of 

openings systems should consider external and internal factors to the building, as the 

natural landscape, the immediate surroundings and activities to be performed. The POE 

found out the preference of the professional visual privacy in detriment to other analyzed 

aspects. Thus, it is expected that this study can contribute to the discussion of luminous 

quality and generate inputs for future projects or renovations in the Children's 

Rehabilitation Centers, which should not be projected as hospitals.  

Key-words: Healthcare Architecture, Healthcare Humanization, Daylighting, Post-

Occupation Evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Centros Especializados em Reabilitação são Estabelecimentos de Assistência a 

Saúde (EASs) que objetivam propiciar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência 

desde a atenção primária até a sua reabilitação, incluindo a concessão de órteses e próteses 

e meios auxiliares de locomoção, quando necessários. A necessidade em atender e 

harmonizar em um mesmo espaço físico funções, em alguns casos, bastante distintas, e a 

diversidade de aspectos envolvidos nestas edificações tornam essa tipologia complexa. 

Associado a isso, sua dimensão simbólica remete a lugar de doença e desesperança, mas 

também é local de cura e recuperação. Tantos aspectos conduzem à reflexão da 

possibilidade de contribuições por meio da pesquisa de elementos arquitetônicos, que 

podem influenciar estes ambientes, pela importância que estes têm na qualidade do serviço 

prestado, assim como no bem estar de seus usuários (MIQUELIN, 1992; CAVALCANTI, 

2002; MARTINS, 2004).  

Esta reflexão é evidenciada pela Política Nacional de Humanização (BRASIL, 

2004b) e tem sido temática recorrente tanto nas ciências da saúde quanto na arquitetura. 

“Na visão da humanização, como política que visa promover a qualidade de vida e saúde 

ambiental
1
 à população, um ambiente confortável gera bem estar, e consequentemente, 

pode influenciar resultados médicos positivos”. O espaço arquitetônico desempenha um 

importante papel nesta promoção, uma vez que uma estrutura física confortável contribui 

no processo de recuperação (PENNA, 2004).  

As inter-relações entre o ambiente construído e seus usuários devem ser 

consideradas. Um edifício não pode ser compreendido como um objeto isolado. Aspectos 

arquitetônicos como implantação, orientação, configuração espacial, a natureza presente no 

espaço, o intercâmbio entre o espaço interno e externo devem estar presente em EASs. A 

aplicação de conceitos de conforto luminoso em Centros de Reabilitação permite adequar a 

coexistência de atividades distintas, além de otimizar o funcionamento dos espaços 

                                                 

1 Por saúde ambiental entende-se todos os fatores externos ao indivíduo, que interferem na sua saúde, ao 

impactar comportamentos. Abrange a avaliação e controle desses fatores ambientais que podem, 

potencialmente, afetar a saúde, voltando-se para a prevenção de doenças e criação de ambientes que apóiem à 

saúde, excluindo comportamentos não relacionados com o ambiente, bem como o comportamento 

relacionado ao ambiente social, cultural e genético (WHO, 2014) 
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terapêuticos, contribuindo para a qualidade ambiental ao favorecer o conforto e a 

satisfação dos usuários, e bem como para a eficiência energética do edifício. 

A presença da luz natural em um ambiente proporciona modificações dinâmicas no 

espaço, pois ao longo do dia existe uma alteração de sua cor, contraste e intensidade 

(ROBBINS, 1986). Uma luz mais ou menos concentrada afeta nossa sensação de 

aconchego e acolhimento. O papel da iluminação natural na qualificação dos ambientes de 

saúde também se faz importante, tendo em vista o estado fragilizado dos pacientes.  

As aberturas, além de proporcionarem a passagem de luz natural, propiciam a vista 

do exterior, o que interfere na sensação de conforto. O contato visual com o exterior rompe 

a rotina dos ambientes artificiais através das diferenças climáticas naturais (chuva, vento, 

nuvens, sol).  

Além disso, a escolha pelos sistemas de aberturas adequados ao projeto de espaços 

terapêuticos pode atenuar os efeitos do ciclo circadiano dos usuários (profissionais de 

saúde e pacientes) por meio do uso adequado da iluminação natural, e ainda reduzir o 

estresse ambiental por meio do efeito restaurador que o contato visual com a paisagem 

proporciona (ULRICH, 1984; KAPLAN; KAPLAN, 1989). A paisagem, mesmo que 

contemplativa, possibilita distração visual, sensação espacial (amplitude e liberdade) e 

possibilidade de lazer, tornando o espaço de saúde lúdico e terapêutico. 

Em Centros de Reabilitação o contato com a paisagem deve considerar o tipo de 

atendimento realizado no ambiente interno. As distrações visuais ocasionadas pela 

paisagem podem ter efeitos negativos dependendo da patologia do paciente (MACHADO, 

2012). A iluminação natural contribui para a qualidade e percepção do ambiente de saúde, 

mas deve ser condizente com a funcionalidade, manutenção, segurança, agilidade e fluxos. 

O uso adequado da iluminação natural na arquitetura pode contribuir para a humanização 

hospitalar por meios de medidas concretas em prol do bem estar dos usuários 

(CAVALCANTI, 2002; MARTINS, 2004; TOLEDO, 2002; BITENCOURT FILHO, 

2003).  

No entanto, nota-se que o conforto luminoso, em muitos casos, é deixado em 

segundo plano, embora seja evidenciado no conceito de ambiência (BRASIL, 2004a), que 

diz respeito ao tratamento dado ao espaço físico, entendido como espaço social, 

profissional e de relações interpessoais. Mesmo incorporado à PNH, os aspectos relativos à 

qualidade ambiental não contemplam a opinião do usuário ao processo de concepção e 



21 

 

manutenção de EAS. Contudo, a interação constante entre pessoa e ambiente sugere a 

necessidade de se avaliar o desempenho sistemático dessas edificações (THOMAZONI, 

2009). 

A Política Nacional de Humanização tem como diretriz humanizar os edifícios 

hospitalares, tendo o conforto ambiental como primazia para tornar o ambiente de saúde 

mais aconchegante e acolhedor (BRASIL, 2004b), mas não estabelece diretrizes para 

atingi-lo. Mesmo no Manual de Ambiência dos Centros Especializados em Reabilitação 

(CER) e das Oficinas Ortopédicas: orientações para elaboração de projetos (construção, 

reforma e ampliação) (BRASIL, 2006) faltam critérios avaliativos de qualidade ambiental, 

em especial de conforto luminoso, que são tratados de forma vaga e superficial.  

As normas para projetos hospitalares (RDC-50) também não tratam das questões 

que permeiam a luz natural. Os níveis de iluminância são tratados a partir de 

recomendações para a iluminação artificial, e especificados no item relativo ao conforto 

visual, os parâmetros indicados tratam apenas da relação entre brilho e contraste das 

superfícies. 

O reconhecimento de que a arquitetura não envolve apenas aspectos físicos, mas 

também sociais, implica em aceitar o papel do edifício na reabilitação dos pacientes 

(TOLEDO, 2002). Conceitualmente, a integração entre arquitetura e medicina é 

especialmente potencializada nas obras dos hospitais da Rede SARAH, projetados pelo 

arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), resultando na criação de espaços alternativos para 

terapia e cura de doentes. A ideia de concretizar uma arquitetura mais humana, preenchida 

por luz e ventilação natural, em harmonia com a paisagem, além de racionalizada e 

economicamente viável, tornou a Rede SARAH um símbolo de boa arquitetura (e boa 

administração) (EKERMAN, 2005). Por essa razão, a pesquisa envolveu um estudo de 

referência no ginásio infantil da unidade Fortaleza, CE para verificar soluções projetuais. 

Por meio da aplicação de princípios bioclimáticos que levem em consideração 

aspectos de conforto luminoso pode-se criar condições necessárias que permitam a 

coexistências de atividades distintas e integração de atividades complementares, visando o 

aperfeiçoamento no uso dos espaços terapêuticos e a satisfação de seus usuários. De tal 

modo, ao investigar as variáveis de conforto luminoso em ginásios de reabilitação a partir 

da percepção dos usuários, esta pesquisa busca realçar a importância da qualidade 

ambiental como instrumento terapêutico.  
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A escolha por avaliar a qualidade ambiental com enfoque na luz natural no ginásio 

de reabilitação infantil ocorreu após visitas exploratórias e entrevistas realizadas com 

usuários, que o avaliou como o espaço-chave da reabilitação. Nele, são realizadas 

atividades de fisioterapia e terapia ocupacional voltadas para reabilitação e promoção da 

saúde de crianças com deficiência física, motora e mental. 

No ambiente interno, a iluminação natural resulta da combinação de uma série de 

eventos relacionados à edificação, ao terreno, ao entorno, a variabilidade e mobilidade da 

fonte luminosa no transcorrer do dia, as estações do ano e ao clima local. O conforto 

luminoso é consequência da combinação desses fatores, incorporando ao ambiente 

construído atributos de saúde e bem estar para seus usuários. 

O conceito de conforto luminoso tratado nesta pesquisa envolve a relação entre as 

variáveis de distribuição da luz natural no ambiente e as preferências humanas, incluindo 

aspectos fisiológicos e fatores emocionais (estados de humor e predisposições), 

investigando-o a partir da relação pessoa-ambiente. A arquitetura trata dos aspectos 

relativos ao conforto luminoso de forma objetiva (níveis de iluminância e luminância, 

contrastes e ofuscamentos). Porém, além dos aspectos técnicos, funcionais, construtivos e 

estéticos, as necessidades humanas devem ser consideradas. 

Nesse contexto, a satisfação dos profissionais em relação ao ambiente terapêutico é 

de grande importância neste estudo, já que permite compreender a relação entre conforto 

luminoso e bem estar do sujeito em seu ambiente de trabalho. Embora a pesquisa enfatize a 

satisfação dos profissionais, são discutidas ainda as questões relativas à humanização do 

ambiente construído visando o bem estar dos demais usuários. 

Por meio de métodos e técnicas da Avaliação Pós-Ocupação foi possível avaliar as 

dimensões significativas do ambiente com relação ao conforto luminoso a partir das 

variáveis: aspectos técnico-construtivos, relação com o exterior, relação visual interna e 

elementos de qualidade. Ao empregar diferentes métodos, que consideram outros 

componentes da avaliação, que não propriamente a aferição física do ambiente construído, 

buscou-se definir parâmetros arquitetônicos, que possibilitem alimentar uma base de dados 

para futuros projetos de ginásios de reabilitação infantil. 

Para uma abordagem inicial, foram realizadas dezesseis entrevistas, com os 

acompanhantes, baseadas no poema dos desejos e pré-teste do questionário. Os dados 

coletados demonstraram uma baixa expectativa desse grupo de usuários em relação ao 
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ambiente físico. Os atributos ambientais, geralmente, são percebidos apenas quando estes 

são expostos a situações extremas de desconforto. Por esta razão, neste trabalho optou-se 

por concentrar a investigação aos profissionais que atuam no ginásio de reabilitação. 

As questões de pesquisa que motivaram o estudo foram: 

- De que forma conforto luminoso pode interferir na satisfação dos usuários de 

ginásio infantil de centros de reabilitação situados em clima quente-úmido? 

- Qual das variáveis investigadas (aspectos técnico-construtivos, relação com o 

exterior, relação visual interna e elementos de qualidade) mais satisfaz os usuários? 

- Quanto os aspectos arquitetônicos relativos à iluminação natural e acesso visual à 

paisagem interferem no espaço terapêutico destinado à reabilitação infantil? 

Assim, a pesquisa relaciona decisões arquitetônicas, conforto luminoso e satisfação 

dos usuários. Qualidade ambiental e conforto luminoso são quesitos para a satisfação de 

usuários de edificações voltadas para a saúde. Tal dicotomia está inserida na linha de 

pesquisa: Conforto Ambiental e Eficiência Energética da área de concentração II, destinada 

ao Projeto, Morfologia e Conforto no Ambiente Construído do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Dialoga ainda, com as linhas de pesquisa inseridas na mesma área de concentração: 

Morfologia, Usos e percepção do ambiente, e projeto de arquitetura, visto que avalia a 

qualidade ambiental dos espaços terapêuticos destinados à reabilitação infantil a partir da 

satisfação dos profissionais. 

A hipótese da pesquisa é que as variáveis de qualidade ambiental relativas ao 

conforto luminoso beneficiam a relação dos profissionais com o ambiente em espaço 

terapêutico de ginásios de reabilitação infantil.  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar os aspectos arquitetônicos relativos ao 

conforto luminoso em relação à política de humanização hospitalar e a satisfação dos 

profissionais que atuam nos espaços terapêuticos de ginásios de reabilitação infantil. 

Assim, visa relacionar as variáveis que afetam a satisfação dos profissionais. 

Dentre os objetivos específicos: 

- Identificar e classificar os principais requisitos de conforto luminoso para ginásios 

de reabilitação infantil com base nas políticas e normas brasileiras vigentes; 

- Avaliar a relação entre satisfação dos profissionais, qualidade ambiental e 

conforto luminoso no ginásio de reabilitação infantil, considerando os níveis de iluminação 
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no interior dos espaços terapêuticos, as aberturas e dispositivos de proteção, a relação entre 

ambientes internos e externos, o binômio integração-privacidade visual,a seleção de cores 

nas superfícies, os elementos visuais lúdicos e a paisagem; 

- Propor recomendações de projeto para propiciar o conforto luminoso dos usuários 

em ginásios de reabilitação infantil. 

Para isso, a estrutura da dissertação contempla seis capítulos. Após a introdução, 

o capítulo 2 trata do arcabouço teórico da pesquisa, onde são apresentados conceitos, 

variáveis e princípios de qualidade ambiental com enfoque em conforto luminoso em 

Estabelecimentos de Assistência à Saúde. Os efeitos fisiológicos, psicológicos e cognitivos 

da luz natural, acesso visual à paisagem e privacidade visual são expostos a partir de 

conceitos da psicologia ambiental. Apresenta também um breve histórico sobre o conforto 

luminoso no ambiente terapêutico, bem como os aspectos políticos e legais que envolvem 

os Centros de Reabilitação. Por fim, é apresentada uma síntese de aspectos que envolvem a 

metodologia adotada. 

O capítulo 3 descreve os métodos e técnicas utilizados para avaliar os atributos de 

conforto luminoso em ginásios de reabilitação, considerando variáveis quantitativas 

(relativas ao ambiente construído) e qualitativas (relativos à opinião dos usuários). Os 

parâmetros relativos à iluminação natural foram avaliados a partir de estratégias de 

pesquisa da Avaliação Pós-Ocupação com base na literatura e em um estudo de referência. 

Os resultados e análise são apresentados nos Capítulos 4 e 5. No Capítulo4, é 

apresentado o estudo de referência realizado no ginásio infantil do Centro de Reabilitação 

da Rede SARAH localizado no município de Fortaleza, Ceará. No Capítulo 5,além do 

objeto de estudo (o ginásio de reabilitação do Centro de Reabilitação Infantil localizado no 

município de Natal, Rio Grande do Norte). Os capítulos descrevem o processo de 

aplicação dos instrumentos, análise dos resultados, matrizes de descobertas sintetizando 

graficamente os resultados encontrados, discussão, bem como reflexões, contribuições 

apresentadas por meio de quadros de recomendações. 

No Capítulo 6 serão expostas as considerações finais do estudo, contendo 

conclusões, limitações da pesquisa, dificuldades acerca dos métodos utilizados e sugestões 

para trabalhos futuros. Ao final encontram-se as referências que embasaram este estudo, os 

apêndices com os instrumentos elaborados, e os anexos com projetos arquitetônicos do 

SARAH Fortaleza (estudo de referência) e do CRI Natal (estudo de caso). 
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“Não se simplifica aquilo que não se conhece” 

(CAMPOS DA PAZ JR., 2002: 98) 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ILUMINAÇÃO NATURAL E CONFORTO 

2.1.1. A Luz natural 

A luz natural, proveniente da radiação solar de forma direta, indireta ou refletida, é 

uma fonte de energia renovável sem custo, na qual o homem vem aprendendo a usufruir e 

valorizar (HOPKINSON et al., 1980). Dentre suas vantagens está a variabilidade, que 

serve como fonte de estímulo fisiológico e emocional para o ser humano (SANTOS, 2009). 

Schmid (2005, p. 278) explica que “não é por ser luz que é visível, mas por ser visível é 

que é luz”. Assim, conceitua-se a luz como fluxo de energia radiante percebida pelo olho 

humano com comprimentos de ondas contidos aproximadamente no intervalo entre 380mm 

e 760mm (BOYCE, 2003). 

A iluminação natural é aquela que se obtém com a luz do dia e sua eficiência 

depende de fatores como a iluminação da abóboda celeste, o ângulo de incidência da luz, a 

cor empregada no ambiente, e o material por onde penetra a luz (PILOTTO NETO, 1980, 

p.41). 

O bom aproveitamento da luz diurna e da radiação solar influencia diretamente na 

qualidade dos espaços e na qualidade de vida de seus usuários. Todavia, localização 

geográfica, clima, entorno, usos e características físicas do objeto influenciam sua 

disponibilidade (VIANNA; GONÇALVES, 2007). 

Baker e Steemers (2002) atribuem ao movimento aparente do sol no céu a principal 

causa da variação da luz natural, modificada em função da estação do ano, do dia, da hora 

e da localização do edifício (latitude, longitude e orientação), sem deixar de mencionar a 

poluição e a umidade como causas secundárias. 

A iluminação proveniente da radiação solar difere da proveniente da abóbada 

celeste, que possui características mais apropriadas para iluminação de interiores. Por ser 

mais uniforme e oscilar menos, a luz do céu, é mais compatível com atividades laborais em 

interiores. Por essa razão, admite-se a luz da abóbada celeste como a principal fonte para 

cálculos de iluminação natural em interiores (VIANNA; GONÇALVES, 2007). 
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As condições climáticas, o tempo e a localização geográfica exercem influência 

direta na determinação da configuração do tipo de céu, padronizado internacionalmente em 

três tipos: claro, parcialmente encoberto e encoberto. Em regiões de clima quente e úmido 

o céu se caracteriza como parcialmente encoberto (nublado) e com muita luminosidade. 

Assim como a atmosfera, a latitude influencia na intensidade da luz solar que incide nas 

superfícies. Em latitudes menores (localidades próximas à linha do Equador) a variação de 

luz natural ao longo do ano apresentação variação menor em relação às regiões de altas 

latitudes. 

Além da forma e da orientação, a configuração das variáveis iluminação e 

ventilação devem ser consideradas desde a concepção do edifício, pois são fundamentais 

para lhe garantir qualidade ambiental e eficiência energética (LAMBERTS; DUTRA; 

PEREIRA, 1997). O clima local é o principal fator externo ao projeto de arquitetura, 

condicionando o uso da iluminação natural (CORBELA; YANNAS, 2009).  

Além disso, iluminação natural é capaz de interferir no funcionamento dos 

organismos e no estado afetivo do ser humano (FONSECA; PORTO, 2004). A exposição à 

radiação solar difusa é um fator importante para a manutenção do equilíbrio fisiológico. 

Por esse motivo, deve-se ter em mente que a utilização constante da luz artificial causa 

distúrbios fisiológicos e emocionais no ciclo circadiano, alterando o ciclo biológico dos 

seres. No entanto, em determinadas situações, a iluminação artificial durante o dia é um 

complemento importante para viabilizar atividades de constância, eficiência e 

produtividade, dada as inconstâncias da luz natural (BARBOSA, 2010). 

2.1.2. Admissão da luz natural 

O Brasil é um país no qual a luminosidade é abundante, entretanto há uma falta de 

aproveitamento da luz natural (LAMBERTS et. al., 1997). Algumas decisões projetuais 

interferem no conforto ambiental e mais especificamente na iluminação natural das 

edificações, como a orientação, os materiais construtivos, a área exposta à insolação, a 

organização dos espaços internos, os acabamentos, tamanhos, cores, formas, proteção solar 

das aberturas além de vários outros elementos compositivos (CUNHA, 2006). 

Dentre os aspectos determinantes para o conforto ambiental em edifícios estão a 

envoltória e as aberturas, uma vez que a incidência direta dos raios solares pode provocar 

ofuscamento e ganho de calor (AMORIM et al., 2011). A incidência de sol direto no plano 

de trabalho gera consequências como cansaço visual, queda de rendimento e produtividade 
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e diminuição da capacidade visual, portanto o emprego de elementos de sombreamento nos 

ambientes torna-se imprescindível (VIANNA; GONÇALVES, 2007). 

No entanto, os autores complementam que as preocupações com o aquecimento, 

devido à incidência de radiação solar, tem resultado em um superdimensionamento dos 

protetores solares, reduzindo a quantidade de luz natural, comprometendo o desempenho 

de tarefas visuais (VIANNA; GONÇALVES, 2007). 

Garrocho (2005) faz um apanhado das tecnologias e sistemas para uso da luz 

natural que considerou as características dos fechamentos transparentes, os componentes 

arquitetônicos e os sistemas avançados (responsáveis por favorecer a quantidade e 

distribuição da luz natural em um espaço). Em seu estudo, ressalta a necessidade em se 

conhecer o comportamento da luz natural para obtenção de seus benefícios.  

Apesar das aberturas permitirem a penetração da luz natural, a quantidade e a 

qualidade da iluminação no interior do ambiente também dependem das propriedades 

refletoras de suas superfícies (HOPKINSON et al., 1980). Todavia, a dimensão das 

aberturas é um fator determinante nos níveis de iluminação natural, enquanto a localização 

da abertura altera sua eficiência independente da forma que esta possua (FREIRE, 1997). 

2.1.3. A importância da iluminação natural 

A luz natural é de suma importância para a qualidade ambiental, considerando-se, 

entre outros, conforto ambiental e eficiência energética.  

A presença da luz natural em um ambiente proporciona modificações dinâmicas no 

espaço, pois ao longo do dia existe uma alteração de sua cor, contraste e intensidade 

(ROBBINS, 1986). Scarazzato (2004) corrobora ao destacar que a dinâmica de sua luz 

modela as formas arquitetônicas. Ao tratar sobre a importância da iluminação natural ao 

longo da história da arquitetura, salienta a luz natural como elemento dinâmico que permite 

o contato do interior com o exterior, e que traz a percepção da temporalidade aos 

ambientes internos, exercendo papel fundamental para a integração da arquitetura como o 

meio. 

Uma boa iluminação é aquela que atende as necessidades do usuário. Entretanto, a 

iluminação não possui apenas aspectos quantitativos. Para projetar um ambiente adequado 

é fundamental conhecer os benefícios fisiológicos e psicológicos da luz para o organismo 

humano e para a qualidade ambiental. Os aspectos subjetivos da iluminação envolvem 
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satisfação no espaço, relacionados a critérios fisiológicos e estéticos. Daí a dificuldade em 

se avaliar as condições de conforto lumínico e visual (CAVALCANTI, 2002).  

A iluminação natural traz benefícios para a saúde, porque dá a sensação psicológica 

do tempo, tanto cronológica quanto climática, no qual se vive. A luz artificial, necessária à 

noite e nos dias nublados, deve ser vista sempre como uma complementação e nunca como 

uma substituição da natural (CORBELLA; YANNAS, 2009).  

Além de colaborar com a diminuição de consumo de energia elétrica, as variações 

de intensidade e cor provenientes da luz natural, se utilizados de forma adequada nos 

ambientes, estimulam o bem estar, a saúde e a produtividade.  Embora a relação 

iluminação e produtividade não seja direta, a luz natural possibilita a melhoria das 

condições de conforto e satisfação pessoal relacionadas à produtividade (LAM,1977). 

Amorim (2007) complementa ao destacar a importância ambiental, funcional e 

qualitativa da luz natural no contexto atual da arquitetura mundial e pondera que a luz 

natural deve ser incorporada ao processo de projeto de forma coerente, otimizando assim, 

seus benefícios e minimizando seus impactos negativos.  

Outra vantagem do aproveitamento da iluminação natural é o contato com o 

exterior, que rompe com a rotina dos ambientes artificiais através das diferenças climáticas 

naturais (chuva, vento, nuvens, sol). As aberturas, além de proporcionarem a passagem de 

luz natural, propiciam a vista do exterior, que serve como elemento de orientação e escape, 

interferindo no estado de espírito do indivíduo, ou seja, na sensação de conforto. 

Os sistemas de abertura desempenham funções que extrapolam a admissão da luz 

no interior do edifício. A possibilidade de contato com o mundo exterior é importante, pois 

além de proporcionar iluminação natural, propicia maior orientação temporal (COSTI, 

2002). Entretanto, muitas vezes, os sistemas de abertura são definidos apenas para 

seguirem as exigências das normas que não consideram a paisagem, mas apenas a 

ventilação e insolação.  

Estudos confirmam que o acesso visual a paisagem ameniza o estresse e a tensão 

que o ambiente hospitalar exerce nas pessoas, gerando efeitos psicológicos positivos nos 

pacientes (ULRICH, 1992; DILANI, 2001). Os efeitos psicológicos causados pela luz são, 

em parte, associações inconscientes com experiências pessoais já vividas ou vistas. O 

tédio, causado por um ambiente monótono, é uma reação do organismo a uma situação 

pobre em estímulos ou com pequenas variações temporais (ROBBINS, 1986).  
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Além dos efeitos psicológicos, a luz natural exerce feitos fisiológicos no indivíduo. 

A falta de visibilidade para o exterior interfere no ciclo circadiano
2
 dos pacientes 

internados nas instituições de saúde, gerando efeitos psicológicos, alterando a noção de 

tempo cronológico (ULRICH, 1992). Martins (2004) corrobora com as pesquisas de Ulrich 

(1992, 2003) quando discute a importância da luz natural no ambiente de saúde para a 

fisiologia humana.  

Se por um lado o uso de grandes aberturas proporciona contato com o exterior, por 

outro, os altos índices de iluminâncias podem provocar ofuscamento e altos índices de 

contraste, influenciando na qualidade visual. Embora a utilização de sistemas de 

sombreamento reduza a iluminação natural no interior do ambiente, diminuindo sua 

eficiência, seu uso adequado pode tornar o ambiente mais confortável vista a diminuição 

da radiação solar, e proporcionar uma luz mais homogênea dentro do ambiente. A 

localização das aberturas pode ainda favorecer a ventilação cruzada, enquanto os 

dispositivos de sombreamento evitam a penetração da radiação solar (LAMBERTS; 

DUTRA; PEREIRA, 1997). 

2.1.4. Conforto luminoso e conforto visual 

As preferências humanas em relação à iluminação nos ambientes internos estão 

relacionadas inicialmente à satisfação de conforto luminoso a partir de exigências visuais, 

fisiológicas e psíquicas, que variam de acordo com a função do edifício e do tipo de 

atividade desempenhada.  

Além dos requisitos visuais, os aspectos não visuais da iluminação natural 

interferem diretamente na fisiologia, no bem estar e na saúde humana (ALVES, 2011a). 

A luz pode atribuir um caráter ou uma característica ao ambiente interno, 

assumindo qualidades que vão além da sensação de conforto e bem estar, como relaxantes, 

dramáticas, estimulantes, dentre outras. Assim, compreender as exigências humanas 

relativas à iluminação é fundamental para a concepção de ambientes confortáveis, 

saudáveis e produtivos (BARBOSA, 2010).  

                                                 

2
  Ciclo circadiano ou ritmo circadiano designa o período de aproximadamente 24 horas sobre o qual 

se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos. Responsável por regular os ritmos materiais e 

psicológicos do corpo humano, como estado de vigília e sono, renovação das células, controle de temperatura 

do corpo e digestão, sofre influência principalmente pela variação de luz, temperatura, dia e noite, ventos e 

até marés. (ALÓE; AZEVEDO; HASAN, 2005) 
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Aquilo que vemos depende não somente da qualidade física da luz ou da cor 

presente, mas também do estado de nossos olhos na hora da visão e da quantidade 

de experiência visual da qual temos de lançar mão para nos ajudar em nosso 

julgamento [...] Aquilo que vemos depende não só da imagem que é focada na 

retina, mas da mente que a interpreta (HOPKINSON; KAY, 1969). 

Entender o caráter subjetivo do conforto luminoso é assumir que o significado 

atribuído a um determinado estímulo ambiental, varia de acordo com a experiência pessoal, 

a personalidade, aspectos culturais, a relação de gênero e idade, entre outros fatores. A 

experiência emocional depende da experiência sensorial, são elos inseparáveis, 

dificultando a distinção entre ambas. Qualquer fato visual, após ser interpretado, repercute 

em significado psicoemocional. Esta resposta sensorial do indivíduo ao ambiente tem, 

portanto, um componente subjetivo (LIMA; MARTÍN, 2009). 

Embora haja divergências sobre a definição do que significaria o termo “qualidade 

lumínica” ou “conforto luminoso”, há consenso num ponto principal: qualidade difere de 

quantidade. Não que a quantidade também não contribua para alcançar uma qualidade, mas 

não é o fator mais importante para obtê-la. A definição de qualidade de luz é “um termo 

usado para descrever todos os fatores numa instalação de luz não diretamente conectados 

com a quantidade de iluminação” (LIMA; MARTÍN, 2009 apud STEIN 1986). 

Diante desta prerrogativa, a relação entre luz e saúde tem sido um tema bastante 

investigado. Interesse de diversas áreas do conhecimento, a compreensão dos efeitos de 

iluminação sobre o comportamento humano e o bem estar devem considerar aspectos 

ambientais, sociais e comportamentais (VEITCH, 2001).  

Ao investigar a influência da iluminação nos trabalhadores, Veitch (2001) verificou 

que em escritórios, a iluminação é mais importante que o leiaute e os móveis. O autor 

constatou que grandes variações lumínicas produzem efeitos importantes no 

comportamento, e que níveis de iluminação muito baixos ou muito altos podem mudar o 

humor das pessoas. 

Barbosa (2010) verificou que em escritórios, as preferências humanas relativas à 

iluminação estão relacionadas à satisfação do conforto luminoso em função das tarefas, 

incluindo distribuição da luz, contrastes obtidos nas superfícies e plano de trabalho e 

luminâncias harmoniosas. Quanto à iluminação natural, a autora constatou a sua 

preferência pelos usuários quando atendidos os requisitos quantitativos da tarefa e conforto 

luminoso. 
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Lima e Mártin (2009) analisaram os modelos adotados em pesquisas anteriores para 

estudar a influência da luz nos trabalhadores. Em sua pesquisa, conclui que os principais 

fatores que devem ser considerados em escritórios são: arquitetura, sistema de iluminação, 

necessidades humanas e diferenças pessoais. O autor ressalta ainda, que além destes quatro 

fatores as respostas dadas podem sofrer alterações, dependendo da tarefa a executar, e das 

diferenças de cada individuo. Desse modo, incorpora ao julgamento da qualidade de luz a 

cultura, as características locais e as experiências anteriores as quais os sujeitos foram 

submetidos, embora não incorpore tais aspectos ao esquema onde apresentam as 

necessidades humanas relativas à qualidade lumínica, conforme ilustrado, na Figura 2.1. 

Figura 2.1: Esquema das necessidades do ser humano em relação à qualidade lumínica 

 
Fonte: LIMA; MARTÍN, 2009 

Para alcançar a qualidade lumínica de um ambiente é necessário um sistema de 

iluminação adequado para realização de tarefas, que permita ao individuo identificar as 

formas do espaço e que a luz lhe seja agradável, criando um conforto visual, de forma a 

não prejudicar sua saúde. Assim, a função é quem determina o tipo de luz necessária para 

se desempenhar tarefas visuais no ambiente. O enfoque fisiológico é um parâmetro 

primordial para a definição de um projeto de iluminação, tanto natural quanto artificial, 

assim como a tarefa a ser realizada. Por isso, a boa distribuição de luz no ambiente e a 

ausência de contrastes excessivos (como a incidência direta do sol no plano de trabalho e 

reflexos indesejáveis) também são fatores essenciais (LIMA; MARTÍN, 2009). 

Quanto mais propício for o ambiente para a realização de tarefas visuais, menor 

será o esforço físico que o olho terá de fazer para se adaptar às condições ambientais e 

desenvolver bem a atividade em questão. Todavia, a quantidade de luz no ambiente interno 

não é o único requisito necessário para o conforto luminoso. 
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Lima e Martín (2009) consideram que o primeiro nível para avaliarmos o conforto 

luminoso refere-se à resposta fisiológica do usuário. Um determinado ambiente provido de 

luz natural e/ou artificial produz estímulos ambientais em termos de quantidade, qualidade 

da luz e sua distribuição, contraste. Os estímulos são físicos, objetivos e quantificáveis. 

Entretanto, os usuários percebem as variáveis físicas do espaço por meio de seus sentidos 

visuais, e a este, respondem por meio de sensações. Desse modo, sintetizam a relação 

conforto visual, exigências humanas e satisfação ao comentarem que “quanto menor for o 

esforço de adaptação do indivíduo, maior será sua sensação de conforto”. 

Queiroz et al. (2010) evidenciam a importância da quantidade de iluminação 

disponível para o exercício de atividades profissionais ao mencionar que iluminação 

insuficiente interfere nos níveis de desempenho de tarefas e que iluminação inadequada 

(com sombras ou ofuscamentos) exige do indivíduo maior esforço visual. Dentre os efeitos 

imediatos, menciona fadiga visual e cefaleias. Em longo prazo, ambientes de trabalho que 

possuem iluminação inadequada podem ocasionar a diminuição da capacidade visual. Ao 

mencionar os custos advindos dos acidentes de trabalho relacionados à adequação dos 

sistemas de iluminação, os autores destacam a importância da avaliação das condições 

ambientais em instituições hospitalares. 

Para Vianna e Gonçalves (2007), os níveis de iluminância e sua distribuição, os 

contrastes de luminância, o tamanho da tarefa visual e o tempo de realização são requisitos 

para uma boa visão. A iluminação também interage com os seres humanos e afeta o seu 

desempenho quanto à visibilidade, pelo ofuscamento, que pode ser caracterizado por duas 

situações: fonte de luz que tende a causar “cegueira” momentânea, e outra somente com o 

desconforto, irritação ou distração visual. No que tange à iluminação natural, cabe ao 

sistema de abertura e aos protetores solares minimizar possíveis desconfortos. 

O conceito clássico de conforto ambiental define conforto quando fazemos o 

mínimo de esforço fisiológico em relação à luz, ao som, ao calor e à ventilação para a 

realização de uma determinada tarefa, desconsiderando que para delimitar a “zona de 

conforto” deve-se acrescentar aos critérios visuais, acústicos e térmicos, a emoção e o 

prazer. Para Schmid (2005) esta é a visão holística do conforto. Em relação ao conforto 

visual, o autor pondera: 

As condições de conforto visual podem ser resumidas no ajuste dos níveis 

absolutos e relativos de brilho das coisas aos propósitos que temos nos ambientes. 

Geralmente, as fontes de luz não servem para ser vistas, mas para iluminar os 
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outros objetos. Procuramos ver sem ferir os olhos e sem sofrer estresse; ver mais 

aquilo que nos desvia a atenção da tarefa. Também procuramos ver o que é belo e, 

de modo mais genérico, somos afetados pela expressividade do visível. A 

iluminação das formas e vazios ao nosso redor tem significado potencial estético 

(SCHMID, 2005, p. 275) 

Costi (2002) corrobora com essa visão ao definir conforto visual como o resultado 

da junção de diversos fatores, como: as dimensões e o formato do ambiente, a intensidade 

da luminância, a sensibilidade visual pertinente a cada indivíduo e a cor. Assim, para que 

seja obtido, deve possibilitar a execução das atividades visuais com o máximo de precisão 

e segurança, e com o menor esforço. 

Com base nos conceitos apresentados, este estudo entende que o conforto visual 

refere-se a um conjunto de condições para que um determinado ambiente atenda as 

necessidades visuais, que venham a garantir desenvolvimento de tarefas visuais com o 

máximo de acuidade e precisão visual, com o menor esforço, com menor risco de prejuízos 

à vista e com reduzido riscos de acidentes. Já o conforto luminoso acrescenta a estes 

atributos ambientais aspectos subjetivos relacionados às preferências humanas. Assim, 

pode-se dizer que o conforto visual trata de aspectos quantitativos (nível de iluminância, 

ofuscamento e contraste), enquanto o conforto luminoso contempla ainda aspectos 

qualitativos relacionados ao bem estar e à satisfação dos usuários no ambiente construído. 

2.2. QUALIDADE AMBIENTAL E SEU PAPEL NA HUMANIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

O ser humano tem uma capacidade de adaptação às mais diversas condições 

ambientais. Em muitos hospitais, infelizmente, só aquela capacidade é que pode 

explicar a continuidade do atendimento, que acaba ocorrendo apesar do edifício e 

não com o auxílio dele (MIQUELIN, 1992, p.208) 

A concepção de projetos de edifícios complexos como Estabelecimentos de 

Assistência à Saúde (EAS) está condicionada às normas que não consideram as 

especificidades da diversidade de atendimentos prestados, de usos e de usuários. EAS, 

assim como as demais construções, foram sendo adaptados aos estilos arquitetônicos de 

cada período, evoluindo a partir das transformações ocorridas e dos avanços tecnológicos 

(MEDEIROS, 2005).  

Devido à complexidade dos projetos de EAS, muitas vezes a questão ambiental é 

desconsiderada, trazendo como principal consequência espaços frios e um alto consumo 

energético. Todavia, o conforto ambiental é um instrumento importante que auxilia na 
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recuperação dos pacientes e torna o ambiente hospitalar mais adequado e igualitário, muito 

embora o espaço físico não seja capaz de eliminar o sofrimento do paciente. 

Além dos aspectos que afetam o bem estar dos usuários, salientados na Política de 

Nacional de Humanização (PNH) pelo conceito de ambiência (BRASIL, 2004a), vale 

destacar que no setor público, as transformações construtivas executadas sem planejamento 

aumentam os custos operacionais de EAS, que na tentativa constante em atender as 

demandas tecnológicas e equipamentos, agravam os problemas gerados por soluções 

arquitetônicas inadequadas (MARTINS, 2004).  

O principal desafio do hospital do futuro é abranger todas essas atividades de forma 

integrada, sem que uma comprometa a eficiência de outra. Para isso, cabe ao arquiteto 

integrar conotações de acolhimento com segurança e confiabilidade (COSTEIRA, 2004). 

2.2.1. Aspectos históricos da iluminação natural em ambientes de saúde 

Os edifícios hospitalares traduzem, pela concepção do desenho arquitetônico, as 

diversas funções assistenciais de saúde, tornando-os testemunhas da história da arquitetura 

e da própria medicina (BITENCOURT, 2007). Da mesma forma, a iluminação dos 

ambientes hospitalares acompanhou tal evolução histórica, marcada, dentre outras 

transformações, pelo advento da energia elétrica. 

Trabalhos precedentes apresentam dados históricos sobre Arquitetura Hospitalar 

desde a Antiguidade, razão pela qual se optou por apresentar neste subitem um recorte 

específico com foco nos aspectos relativos à iluminação natural. 

Na Idade Média a imagem dos hospitais estava associada à morte, não à toa, eram 

chamados de Salle de Mourir
3
. Não havia preocupação com o conforto ou bem estar do 

paciente. A relação entre o espaço e saúde retratava a forma como a sociedade da época 

tratava seus doentes, com pouca esperança de recuperação. As pessoas doentes eram 

confinadas em ambientes insalubres, com péssimas condições de higiene e escuros. O 

aquecimento de ar se dava por meio de fornos a carvão ou lareira se as janelas pequenas 

possibilitavam pouca circulação de ar.A iluminação era natural ou por archotes, que 

geravam luz e sombra e altos contrastes (COSTI, 2001). 

No período gótico, as tipologias eram inspiradas nas catedrais. O arco ogival gótico 

permitiu a execução de vãos e aberturas mais amplas. No entanto, janelas altas e estreitas 

                                                 

3
 Do francês “sala de morte” ou “sala para morrer”. 
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se tornavam pequenas em relação à grande dimensão do espaço e paredes espessas que 

impediam a entrada de luz nos locais mais profundos dos ambientes, proporcionavam 

baixos níveis de iluminação e elevados contrastes no ambiente (CAVALCANTI, 2002). 

Os altos contrastes caracterizam os interiores dos ambientes de saúde até o período 

renascentista. As sombras geradas pela luz natural conferiam dramaticidade, destacando 

um período de terror (COSTI, 2001; SILVA, 2000). 

Com a Revolução Industrial a sociedade passa a ter uma nova visão do homem e da 

natureza. Na saúde, essa mudança se reflete na melhoria nas condições sanitárias. A visão 

do hospital como instrumento terapêutico se materializa, tornando-se local de tratamento 

das enfermidades (CAMPOS, 2013). Tido inicialmente como local de morte, transforma-se 

em local de cura e de acúmulo e formação do saber médico, onde a preocupação com a 

salubridade e o conforto se torna visível, conforme evidencia Focault: 

O Hospital tende a se tornar um elemento essencial na tecnologia médica: não 

apenas um lugar onde se pode curar, mas um instrumento que, em certo número de 

casos graves, permite curar (FOCAULT, 1979, p. 206) 

A consciência de que o hospital pode e deve ser um instrumento destinado a curar 

aparece claramente em torno de 1780 e é assinalada por uma nova prática: a visita 

e a observação sistemática e comparada dos hospitais (FOUCAULT, 1979: 99) 

O conceito de hospital terapêutico surge no final do século XVIII, ao incorporar a 

preocupação com os fluxos hospitalares. As pesquisas desenvolvidas por Howard e Tenon 

estabeleceram, pela primeira vez, a relação entre o espaço, os fluxos e as taxas de 

mortalidade e de sucesso dos atendimentos hospitalares (TOLEDO, 2006). 

A partir dos esforços de Howard e Tenon em levantar e analisar as condições físicas 

e operacionais de diversos hospitais europeus foram estabelecidas diretrizes projetuais que 

foram seguidas até pelo menos o início do século XX. Dentre elas, destacam-se as 

exigências de salubridade ambiental, das necessidades funcionais de suas atividades e da 

articulação desses espaços por meio de uma circulação, que consolida a tipologia 

pavilhonar (SILVA, 2000; SAMPAIO, 2005; TOLEDO, 2004).  

O hospital pavilhonar se consagra, pela possibilidade em que o pavilhão tem em se 

configurar como um edifício independente e de laterais livres, permitindo ventilação 

cruzada e iluminação natural, resolvendo problemas recorrentes de insalubridade, a 

estagnação do ar e a umidade (MEDEIROS, 2005). 

Com o advento da luz elétrica, a iluminação artificial alavancou os hospitais 

modernos, possibilitando a implantação de programas arquitetônicos mais complexos, 
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modificando o seu caráter. Com uma planta mais livre, os espaços ficaram mais profundos 

e os tratamentos dos pacientes passaram a ocorrer também no período noturno. Nesse 

contexto, se consolida na Inglaterra, ao final do século XIX, o modelo pavilhonar na 

tipologia hospitalar, incorporado aos conceitos de conforto ambiental destacados pela 

enfermeira italiana Florence Nightingale (COSTI, 2001). 

O início do século XIX se caracterizou pela afirmação das preocupações higienistas 

e dos progressos da medicina (MONTEIRO, 2009). Nesse contexto, o trabalho de 

Nightingale merece destaque. Na Inglaterra, a enfermeira foi pioneira ao idealizar novos 

conceitos em enfermarias, valorizando da radiação solar para higienizar e estimular a 

recuperação dos pacientes. A partir de seus estudos, modificou a configuração de 

enfermarias, valorizando corredores, de forma a fornecer janelas em ambos os lados da 

edificação, pois acreditava serem os meios certos para se obter luz natural e sol, compondo 

a atmosfera necessária para tratar os pacientes (FREIRE, 2004). Dessa forma, propagou a 

importância da ventilação e principalmente da insolação pela Europa, pois considerava que 

a luz e o ar puro eram fundamentais nos ambientes hospitalares (COSTI, 2001).  

Soluções como a redução do pé-direito para melhor controle da temperatura, leitos 

dispostos perpendicular às paredes perimetrais e janelas que possibilitaram ventilação 

cruzada além de sol e luz natural em todo o ambiente foram de grande contribuição para 

humanização dos ambientes de saúde, uma vez que alteraram as ideias vigentes em relação 

à qualidade dos interiores (COSTI, 2001). 

Ventilação, insolação e higiene também foram consideradas pelo médico alemão 

Karl Turban, quando, em 1983, a tuberculose matava milhões de pessoas. Amplas janelas 

envidraçadas com esquadrias, que possibilitavam diferentes formas de abertura, permitiam 

o controle da luz e ventilação cruzada (COSTI, 2002) 

Entretanto, o século XX se caracterizou pela tipologia de monoblocos verticais. Em 

função da elevação uso do solo, reflexo do adensamento nas cidades, conduziu a 

arquitetura hospitalar para edifícios compactos. Vale ressaltar que a construção vertical foi 

facilitada pelos avanços tecnológicos como a estrutura metálica e o surgimento dos 

elevadores (MIQUELIN, 1992).  

O hospital tecnológico, surgido nos anos 1940, caracterizava-se por espaços 

herméticos, com ar-condicionado e elementos artificiais que dificultam a situação 

psicológica do paciente, interferindo no ritmo circadiano, tornando-o inóspito e inadequado 
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até para o processo de cura ao aumentar o nível de estresse ambiental dos usuários, em 

especial de pacientes internados. 

A fim de resolver problemas de iluminação em enfermarias, as prateleiras de 

luz
4
foram utilizadas em ambientes de saúde pela primeira vez em 1950, no Centro de 

Diagnóstico Nuffield em Corby, Reino Unido (Figura2.2), com o objetivo de reduzir a 

claridade intensa nos leitos próximos as janelas e iluminar as áreas mais profundas, 

reduzindo o contraste claro e escuro que gerava desconforto visual e mantendo a luz direta 

que trazia calor para o ambiente nos dias frios. Sua utilização também reduzia a 

contaminação ambiental (COSTI, 2001). 

Figura2.2: Desenho esquemático de uma prateleira de luz, sistema de iluminação que impede o 

ofuscamento 

 
Fonte: Costi (2001) apud Nuffield (1955). 

Porém, desde o modernismo, com a internacionalização da arquitetura, os hospitais 

vêm acompanhando a arquitetura dominante. A tipologia hospitalar ainda não possui um 

caráter próprio, apropriando-se de diversas tipologias. Para atender as novas demandas, os 

sistemas de iluminação se tornaram mais artificiais.  

Na direção oposta, os projetos elaborados por João Filgueiras Lima (Lelé) para a 

Rede SARAH se realçam pelos conceitos arquitetônicos que objetivam o conforto 

ambiental e a eficiência energética, sempre priorizando o modelo horizontal. Neles, 

                                                 

4
 Prateleiras de luz são dispositivos arquitetônicos utilizados na parte superior de 

aberturas. Estes elementos são capazes de promover uma melhor distribuição da luz natural 

ao longo da profundidade dos ambientes, pois contribuem para a uniformização da 

iluminância no ambiente interno. Seu funcionamento se baseia na captação da radiação 

luminosa, que é refletida para o teto dos ambientes por planos horizontais ou inclinada, 

redirecionando a radiação para os espaços mais distantes da abertura. 
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observa-se que orientação solar, aproveitamento da ventilação e iluminação natural, 

dimensionamento de aberturas (portas e janelas), de proteções solares, escolha de 

materiais, formas, cores e proporções dos espaços exteriores e interiores foram pensados 

desde o começo do processo de desenho. 

Ao projetar hospitais feitos pra curar, Lelé devolve ao edifício hospitalar a 

capacidade de contribuir para o processo de cura. Ao projetá-los com essa 

finalidade resgata um objetivo que surge no final do século XVIII e que não vem 

sendo enfatizado por boa parte da arquitetura hospitalar contemporânea 

(TOLEDO, 2004. P.101). 

Para Alves (2011a), as obras hospitalares de Lelé seguem requisitos do modelo do 

hospital contemporâneo, como: flexibilidade, racionalização, contiguidade (expansão e 

zoneamento), desenvolvimento horizontal e vertical (circulação), flexibilidade estrutural, 

humanização, conforto ambiental, tecnologia, meio ambiente e assepsia. 

2.2.2. Humanização e ambiência em Estabelecimentos de Assistência à Saúde 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é o estado de completo 

bem estar físico, mental e social, não só a ausência de doença. Tal abrangência está 

relacionada às premissas que definem qualidade de vida (COSTEIRA, 2004). 

O tema de humanização da assistência hospitalar é, atualmente, uma necessidade 

reconhecida e fomentada pelos órgãos públicos brasileiros, por meio de programas do 

Ministério da Saúde como, por exemplo, o Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar (PNHAH), o Humaniza SUS, entre outros (ROCHA, 2008). 

A Humanização da Assistência Hospitalar surge no Brasil, em 2000, por meio do 

Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), estabelecido por 

iniciativa do Ministério da Saúde. Na busca pela valorização dos diferentes sujeitos que 

fazem uso dos serviços de saúde, sejam estes usuários, trabalhadores ou gestores, o 

PNHAH tem como meta “promover uma mudança na cultura de atendimento em saúde no 

Brasil” (MEDEIROS, 2004). 

Dando continuidade ao programa, o Ministério da Saúde lançou em 2004 o 

programa Humaniza SUS, onde salienta a importância de resgatar os aspectos emocionais, 

indissociáveis dos aspectos físicos, na intervenção em saúde (BRASIL, 2004b).  

Para tratar dos aspectos físicos foi instituído o conceito de Ambiência. Segundo a 

cartilha Humaniza SUS: Ambiência (BRASIL, 2004a), esta diz respeito ao tratamento 

dado ao espaço físico, entendido como espaço social, profissional e de relações 
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interpessoais. Por ambiência entende-se que a arquitetura tem como objetivo atender às 

exigências humanas e funcionais, sendo a síntese entre os estímulos físicos proporcionados 

pelo ambiente, pela construção e pelo usuário.  

Desse modo, a arquitetura pode influenciar resultados clínicos, ao propor espaços 

que promovam o conforto focado na privacidade e individualidade dos sujeitos envolvidos; 

exaltar elementos do ambiente que facilitem a interação interpessoal, proporcionando 

integração entre os usuários; e ainda criar espaços adequados ao bom funcionamento do 

trabalho, com consequências positivas na qualidade da atenção à saúde. 

É neste cenário, que em 2006, foi implantada Política Nacional de Humanização 

(PNH) como política transversal da Rede do Sistema Único de Saúde (SUS)
5
. Ao propor a 

adoção de práticas que considerem os aspectos físicos, os subjetivos e os sociais, que 

compõem o atendimento à saúde de maneira integrada, assumem uma postura ética de 

respeito ao outro, de acolhimento do desconhecido e de reconhecimento dos limites físicos 

e psíquicos de cada indivíduo. Os valores que norteiam essa política são a autonomia e o 

protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos 

solidários, a construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de 

gestão, favorecendo a qualidade e a eficiência (BRASIL, 2006). 

Toledo (2007) considera que o ambiente hospitalar pode ser um estimulador de 

práticas que contribuem para a recuperação dos pacientes. Nessa perspectiva, o ambiente 

construído deve ser considerado como um aspecto relevante na questão da humanização 

em saúde como política que visa promover a qualidade de vida e a saúde ambiental de 

forma adequada e igualitária. A arquitetura deve posicionar-se como protagonista desse 

processo, fazendo-se necessário avaliar de forma científica essa produção. 

Para Sampaio e Chagas (2010), nas instituições de saúde a arquitetura pode 

privilegiar soluções relacionadas com a sensação de conforto e bem estar do usuário. Essa 

visão da arquitetura como facilitadora no processo terapêutico dialoga com os modelos de 

gestão e atenção à saúde implantados pela Rede SUS. Entretanto, Medeiros (2004) 

                                                 

5
 A proposta para um sistema integrado de saúde foi concretizada em 1990. A criação do Sistema Único de 

Saúde está vinculada a uma ideia central de que todas as pessoas têm direito à saúde. Norteado pelos 

princípios de Universalidade, Equidade e Integridade, sua abrangência privilegia o setor público (PAIM, 

2009). 
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menciona a escassez de referências à arquitetura como fator relevante para a humanização 

hospitalar, reconhecendo que a estrutura física pode auxiliar o restabelecimento dos 

pacientes. 

No entanto, no Brasil, o impacto da arquitetura no usuário no que concerne aos 

aspectos construtivos, funcionais, estéticos, econômicos e comportamentais ainda é pouco 

conhecido. Tal dificuldade fora mencionada por Ornstein (1992), e ainda perdura nos dias 

atuais. Nota-se que a restrição ocorre em função do zelo das instituições em prol da 

privacidade dos pacientes, fragilizados pela doente. Porém, cria uma barreira para 

investigação da relação pessoa-ambiente. 

O conceito de ambiência considera a relação pessoa-ambiente ao mencionar que a 

arquitetura produz estímulos, sensações e emoções. Dessa forma, assume o caráter 

objetivo, fisiológico e subjetivo dessa relação (proporcionado pelos estímulos, sensações e 

emoções, respectivamente), confirmando a importância da concepção de espaços que 

promovam bem estar do usuário, seja ele paciente, acompanhante, médico, visitante, 

enfermeiro ou funcionário.  

A arquitetura possui uma grande influência e importância na humanização 

hospitalar, ao melhorar as condições de uso dos espaços, podendo assim ser considerada 

como uma evolução para qualquer tratamento terapêutico (LUKIANTCHUKI; CARAM, 

2001).  

A partir da visão da humanização, podemos dizer que a arquitetura hospitalar deve 

criar ambientes saudáveis, que favorecem a recuperação. Um espaço terapêutico 

humanizado é aquele onde o usuário se sente confortável e seguro, ou seja, um espaço que 

contribui para a diminuição do estresse (ULRICH, 1992).  

Por essa razão, um edifício não pode ser compreendido como um objeto isolado. 

Um ambiente saudável não possui apenas uma estrutura física "saudável". Para favorecer 

relações saudáveis, é necessário que o ambiente seja um promotor de saúde, bem como um 

promotor de atitudes saudáveis. A partir dessa compreensão, entende-se que não há 

"edifícios doentes", mas ambientes ou contextos doentes, que seriam aqueles que não 

favorecem relações saudáveis entre seus usuários (PENNA, 2004).  

Morelli e Dilani (2005) corroboram com a ideia de “ambiente saudável” ao 

relacionar ambiente, promoção da saúde e estresse ambiental. Para isso, investigaram a 

influência do ambiente físico para a promoção da saúde em asilos a partir das relações de 
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trabalho. O estudo atribui ao ambiente físico bem projetado, um ambiente psicossocial de 

trabalho solidário, atraindo bons funcionários e incentivando atividades saudáveis entre 

equipe. O ciclo se fecha uma vez que o clima social favorável gera um atendimento de 

qualidade, que por sua vez, se reflete no bem estar dos idosos. 

O reconhecimento de que a arquitetura envolve não apenas aspectos físicos, mas 

também sociais, implica em aceitar o papel do edifício na questão da reabilitação dos 

pacientes. Latorraca (2000) ao analisar a arquitetura de Lelé para a Rede SARAH salienta 

a valorização do usuário na concepção de seus projetos, que priorizam uma integração 

entre funcional e o humano. Toledo (2004) complementa que nos hospitais da Rede 

SARAH a integração entre práticas e os espaços devolvem ao edifício a capacidade de 

contribuir para o processo de cura, o que muitas vezes é esquecido por grande parte dos 

projetos contemporâneos. 

2.2.3. Conforto luminoso em ambientes de saúde 

O aproveitamento da luz natural em ambientes terapêuticos, além de potencializar 

efeitos fisiológicos, psicológicos e cognitivos nos usuários, representa um grande potencial 

de economia elétrica. A luz natural é uma fonte de energia renovável disponível em 

abundância no Brasil, sua disponibilidade é um fator importante para a eficiência de uma 

edificação institucional, já que não implica em custo. Além de colaborar com a diminuição 

de consumo de energia elétrica, as variações de intensidade e cor provenientes da luz 

natural, se utilizados de forma adequada nos ambientes, estimulam o bem estar, a saúde e a 

produtividade dos usuários. Além dos efeitos fisiológicos da luz natural, as condições de 

iluminação influenciam na qualidade visual do espaço e no bem estar de seus ocupantes 

uma vez que provocam impressões e respostas emocionais. 

Neste sentido, soluções projetuais devem levar em consideração, além dos aspectos 

funcionais, econômicos e estéticos, as particularidades bioclimáticas locais, por meio da 

correta utilização dos recursos naturais disponíveis (AMORIM et al, 2011). Em edifícios 

institucionais, a integração dos sistemas de iluminação natural e artificial é um método 

efetivo na redução da necessidade do uso de iluminação artificial, principalmente se 

levarmos em conta que o uso destes edifícios ocorre no período diurno.  A edificação, bem 

como seus usuários, podem se beneficiar da iluminação natural sem comprometer os níveis 

adequados  de iluminação para o desenvolvimento das atividades realizadas pelos usuários 
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no interior do ambiente. Evidente que para tanto, deve-se levar em consideração as 

condições de iluminação e clima do local desde o projeto arquitetônico. 

Ao tratar sobre a questão da humanização no ambiente físico hospitalar, Martins 

(2004) enfatiza a importância do conforto ambiental, mais especificamente, os aspectos 

relativos à iluminação, utilização da cor e o conforto higrotérmico (relativo à umidade e 

temperatura do ambiente). Por conforto térmico entende-se a capacidade de adaptação do 

indivíduo às condições climáticas onde está inserido (este variando de região para região). 

Defende que tais aspectos colaboram com o progresso terapêutico do paciente, ao mesmo 

tempo, que contribuem para a qualidade dos serviços de saúde prestados pelos 

profissionais envolvidos. 

Para Cavalcanti (2002), a influência do conforto visual fica mais evidente nas áreas 

de internação, onde os pacientes permanecem na instituição por períodos prolongados de 

tempo. Em seu trabalho, destaca que conforto visual, iluminação, espaço adequado, 

respeito aos limites físicos e psíquicos do usuário são necessidades do ser humano que 

podem ser atendidas por meio do uso adequado da cor, da comunicação visual com o 

exterior, pelo controle do ofuscamento e contrastes. Tais atributos de qualidade lumínica 

proporcionam mais conforto e diminuição do estresse no ambiente hospitalar. 

Alves (2011a), ao verificar a percepção dos usuários em relação ao conforto visual 

à luz da teoria da Gestalt nos hospitais da Rede SARAH localizados em Brasília, verificou 

que funcionários, pacientes e acompanhantes compreendem visualmente o espaço 

hospitalar de maneiras bastante distintas, em função das atividades realizadas. Enquanto 

pacientes realizam primordialmente atividades de tratamento, repouso e lazer, que visam a 

recuperação de sua saúde e bem estar, funcionários utilizam o mesmo espaço para 

atividades de trabalho, as quais, em geral, necessitam de rigor e competência para 

tal.Segundo a autora, prerrogativas como estabilidade, previsibilidade e organização 

contribuem para percepção visual do usuário. A noção de percepção empregada atenta ao 

conforto e atrativos visuais relativos à forma, concepção projetual e função do edifício, 

com destaque ao uso de elementos humanizadores como cores, objetos de decoração e 

plantas. A qualidade destas edificações se refletiu na avaliação das unidades, que 

registraram índices de conforto visual acima de 80%.  

Diversos autores (LAM, 1977; HOPKINSON et al., 1980; MOORE, 1991; 

LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 1997; CORBELA; CORNER, 2011) destacam a 
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importância da luz natural estar incorporada à arquitetura desde o início do projeto. 

Sampaio e Chagas (2010) ressaltam a dificuldade de equacionar os fatores relativos aos 

condicionamentos climáticos nas decisões da arquitetura hospitalar ao mencionarem que a 

relação direta do sol pode ser agradável e benéfica pela manhã, porém em excesso, torna-se 

indesejável pelo superaquecimento e ofuscamento, principalmente em locais de clima 

quente. Uma solução adequada para essa questão é destacada por Péren (2006) que 

investigou as soluções técnicas e arquitetônicas propostas pelo arquiteto João Filgueiras 

Lima, Lelé para a Rede SARAH. Os sheds propostos pelo arquiteto favorecem a entrada de 

luz natural indireta e de vento, levando em consideração iluminação e ventilação natural 

para climas quentes.  

Para Péren (2006), as obras de Lelé evidenciam as melhores soluções bioclimáticas 

para favorecer a ventilação e a iluminação naturais. Em sua pesquisa, o autor concluiu que 

a forma é fundamental para garantir a eficiência destas. Nesse sentido, sugere que o 

programa hospitalar deva ser agrupado em: ambientes flexíveis (com soluções 

arquitetônicas que utilizem condicionamento passivo) e ambientes especiais (onde se faz 

imprescindível a ventilação artificial). Latorraca (2000) também ressalta a Rede SARAH 

como um exemplo de sucesso de controle ambiental, por meio da utilização de energia 

passiva para a obtenção de conforto. 

Na contramão, Lukiantchuki e Caram (2001) avaliam que embora venha ocorrendo 

uma grande evolução nos hospitais na área de conforto ambiental, ainda hoje muitos 

edifícios hospitalares não se atentam aos aspectos ambientais, preferindo soluções 

mecânicas que são mais fáceis, como: ar condicionado e uso da luz artificial. 

Os efeitos psicológicos causados pela luz são, em parte, associações inconscientes 

com experiências já vividas ou vistas (FARINA et al., 2006). O tédio, causado por um 

ambiente monótono, é uma reação do organismo a uma situação pobre em estímulos ou 

com pequenas variações temporais (ROBBINS, 1986). Os mais importantes sintomas do 

tédio são os sinais de fadiga, sonolência, falta de disposição e diminuição da atenção. 

A luz determina a cor, isto é, qualquer luz natural ou artificial que cai sobre uma 

superfície colorida afeta sua aparência, já que esta cor não existe por si própria, mas como 

resultado da excitação do olho, sendo, portanto uma sensação individual (FARINA, 1990).  

Figueiredo (2005) salienta que a cor influencia as emoções, a fisiologia humana e a 

percepção, e ressalta ainda que a estimulação pelas cores e sombras podem produzir efeitos 
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terapêuticos e além de um espaço mais produtivo. Na mesma direção, Farina et al. (2006) 

explica que a cor exerce sensações no indivíduo, como: a de impressionar, a de expressar e 

a de construir. A cor é vista, impressiona a retina, é sentida, provoca uma emoção, e é 

construtiva, pois tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e capacidade, 

portanto, de construir uma linguagem que comunique uma ideia.  

Cunha (2004) ressalta que o uso da cor no ambiente hospitalar deve considerar 

questões técnicas e artísticas. Além de atender soluções específicas, que variam de acordo 

com o ambiente, destaca seus efeitos humanizadores, ao associar condições estéticas e de 

conforto a aspectos funcionais. 

Outro aspecto qualitativo relevante refere-se à relação entre interior e exterior. As 

aberturas oferecem um diálogo entre áreas internas e externas de um edifício ao 

proporcionar composições de claros e escuros, transparências e opacidades, cheios e 

vazios, além da presença da natureza (CIACO, 2010). 

Zazueta (2008) realça que as áreas verdes podem servir como espaço de apoio 

psicológico. Como jardins, podem amenizar o impacto da notícia de um diagnóstico 

médico desfavorável. Além dos efeitos psicológicos, a paisagem pode desempenhar 

funções terapêuticas como distração, ou ainda como área de reabilitação (caminhada, 

exercícios, banho de sol); de atividades (jogos, arte, leitura, conversação) e de 

contemplação (como ouvir o canto dos pássaros ou ver o movimento da flora e da fauna). 

Em um estudo realizado no Hospital Civil de Caliacán (Sinaloa, México), Zazueta 

(2008) atribuiu à comunicação visual com o exterior gerada pelas janelas voltadas para os 

jardins como um dos fatores responsáveis por reduzir a estadia dos pacientes no hospital. 

Além dos fatores psíquicos (noção tempo, estação do ano, condições metereológicas) 

proporcionados pela visão exterior. 

Em relação às instituições que lidam com crianças, Moore e Cosco (2005) 

sustentam que estas devem oferecer ambientes ao ar livre, de modo que as crianças possam 

experimentar e ter experiências agradáveis em meio à natureza. Assim, além de favorecer o 

conforto e o bem estar podem gerar resultados positivos ao atenuar a tensão que um 

ambiente hospitalar pode gerar. 

A teoria da restauração da atenção de Kaplan e Kaplan (1989) destaca a 

importância em manter o contato com a natureza para o equilíbrio mental do homem. Em 

ambientes de saúde, a função restauradora é de suma importância, tendo em vista que o 
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ambiente hospitalar é um ambiente gerador de estresse por suas dimensões culturais, 

simbólicas e psicológicas (ALVES, 2011b). A longa exposição a esses ambientes podem 

levar à diminuição de recursos cognitivos e à fadiga mental (KAPLAN; KAPLAN 1989).  

Ulrich (1992) constatou que pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI), quando expostos a imagens de cenas da natureza, têm níveis de pressão sanguínea 

mais baixos que outros expostos a pinturas estimulantes ou nenhuma pintura. Seus estudos 

empíricos puderam associar altos níveis de ansiedade e depressão à privação sensorial 

originada pela falta de janelas nas UTIs, e ainda comprovar a importância do acesso visual 

para a paisagem para reduzir as altas taxas de delírio e psicoses temporárias. Com isso, o 

autor concluiu em seus estudos que um design apropriado pode reduzir o estresse, a 

ansiedade, melhorar os resultados pós-operatórios, reduzir a necessidade de medicamentos 

analgésicos e o tempo de internação. 

A discussão sobre a influência do ambiente na saúde de seus usuários é retomada 

por Cavalcanti et al. (2007). Em seu estudo, ponderam que o espaço físico não é capaz de 

eliminar o sofrimento do paciente, mas que este pode contribuir para melhorar seu bem 

estar e o dos funcionários por meio de ambientes mais humanizados e adequados às suas 

expectativas e necessidades.  

Em centros de reabilitação, o contato com a natureza pode ser uma forma de 

restauro cognitivo uma vez que atua diretamente no equilíbrio mental do indivíduo, e 

ainda, uma forma de inclusão de pessoas com deficiência física. Os sistemas de abertura 

possibilitam que o paciente tenha contato visual com o exterior, contribuindo para a 

diminuição de barreiras e possibilitando a interação do indivíduo com o meio e com a 

sociedade (MACHADO, 2012).  

Para o autor (MACHADO, 2012), a paisagem possui atributos funcionais, 

psicológicos, sociais e cognitivos em usuários de centros de reabilitação. Entretanto, seu 

estudo realizado em um Centro de Reabilitação Infantil, constatou que a distração visual 

interfere de forma negativa em determinadas patologias. 

Ainda assim, a arquitetura torna-se um meio capaz de reverter esse processo, 

contribuindo para o bem estar dos usuários dos ambientes de saúde. Nessa abordagem, 

certas escolhas ou estratégias de projeto podem favorecer ou não processos psicológicos e 

cognitivos. 
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2.2.4. Legislação brasileira para iluminação hospitalar 

O planejamento de um Estabelecimento de Assistência à Saúde (EAS) envolve 

aspectos legais, econômico-financeiros e técnicos. No Brasil, o Ministério da Saúde e a 

Associação de Normas Técnicas (ABNT) são, no âmbito federal, os órgãos que 

estabelecem as normas para projetos hospitalares.  

Nos anos 1970, a demanda por serviços essenciais de saúde, fruto do acelerado 

processo de urbanização brasileira, levou o Ministério da Saúde a fixar normas e padrões 

para prédios e instalações do serviço de saúde (GÓES, 2011).  

Atualmente, as principais normas em vigor são a RDC nº. 50: Regulamento 

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

estabelecimentos assistenciais de saúde (ANVISA, 2002) e a Norma Brasileira NBR 9050 

- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 2004). 

De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2004, p.53), exceto em locais onde deva 

prevalecer a segurança e a privacidade, a altura das janelas deve considerar os limites de 

alcance visual; e seu acionamento deve ser operado com um único movimento, utilizando 

apenas uma das mãos. 

De acordo com a RDC nº 50 (ANVISA, 2002) as dimensões das aberturas devem 

considerar os valores estabelecidos pelo código de obras local. O Código de Obras e 

Edificações do Município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte expõe no 

Capítulo IV: insolação, iluminação e ventilação expõem que “toda edificação deve ser 

projetada com a observância e orientação dos pontos cardeais, atendendo, sempre que 

possível, aos critérios mais favoráveis de ventilação, insolação e iluminação”; e que “a 

superfície da abertura voltada para o exterior, destinada a insolação, iluminação e 

ventilação, não pode ser inferior a um sexto (1/16) da área do compartimento, quando se 

tratar de ambientes de uso prolongado.” (NATAL/RN, 2014). 

Segundo Góes (2011, p.43) a RDC nº 50 amplia a liberdade de ação dos projetistas, 

eliminando padrões e modelos preestabelecidos dos partidos arquitetônicos apresentados 

nas normas anteriores.  

Embora a Resolução (RDC nº50/02) não trate especificamente de requisitos para 

iluminação em ambientes internos, traz algumas recomendações de padrões de conforto 

ambiental, estabelecidos sob o título Condições Ambientais de Conforto. Entretanto, tais 

recomendações remetem à norma brasileira NBR 5413: Iluminação de interiores 
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(ABNT,1992), que estabelece os valores de iluminâncias médias mínimas em serviços para 

iluminação artificial em interiores, onde se realizam atividades, desconsiderando a 

iluminação natural.Nesse sentido, observa-se a dificuldade na incorporação de valores 

qualitativos relativos ao conforto luminoso.  

A norma NBR 5413foi publicada inicialmente em 1977. Sem atualização desde 

1992, encontrava-se desatualizada em relação às práticas recomendadas 

internacionalmente. Em vigor desde abril de 2013, a NBR ISO 8995-1 é uma nova versão 

da norma de Iluminação de Ambientes de Trabalho, que substitui a NBR 5413/92, e a NBR 

5382: Iluminação de ambientes de trabalho (ABNT, 1985). 

A NBR ISO 8995-1 aborda aspectos quantitativos e qualitativos da iluminação, e é 

direcionada para ambientes de trabalho internos, e todas as novas obras e reformas devem 

estar adequadas à determinação. A NBR ISO 8995-1 se difere das demais por apresentar 

novos critérios e requisitos qualitativos ao projeto, tais como controle de ofuscamento, 

índice de reprodução de cor, iluminação de tarefas e critérios quantitativos, como níveis de 

iluminância recomendados. 

Segundo a NBR ISO 8995-1, uma boa iluminação pode ser natural, artificial ou 

uma combinação de ambas, e deve propiciar a visualização do ambiente, permitindo que as 

pessoas vejam, se movam com segurança e desempenhem tarefas visuais de maneira 

eficiente, precisa e segura sem causar fadiga visual e desconforto (ABNT, 2013). Para 

tanto, o documento especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e 

as condições para que os profissionais desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, 

com conforto e segurança durante todo o período de atividade.  

Nota-se que os quesitos consideram apenas o conforto visual. A prática de uma boa 

iluminação para locais de trabalho é muito mais que apenas fornecer uma boa visualização 

da tarefa. É essencial que as tarefas sejam realizadas facilmente e com conforto. Desta 

maneira a iluminação deve satisfazer os aspectos quantitativos e qualitativos exigidos pelo 

ambiente e pelo usuário. 

Em geral, a iluminação assegura conforto visual, ao proporcionar uma sensação de 

bem estar aos trabalhadores; desempenho visual, ao capacitar a realização de tarefas 

visuais dos trabalhadores, rapidamente e precisamente mesmo sob circunstâncias difíceis e 

durante longos períodos; e segurança visual, ao olhar ao redor e detectar perigos (ABNT, 

2013). 
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Ainda, segundo a norma ISO 8995-1, os principais parâmetros para uma boa 

iluminação são: distribuição da luminância, iluminância, ofuscamento, direcionalidade da 

luz, aspectos da cor da luz e superfícies, cintilação, luz natural e manutenção. 

O documento recomenda valores de iluminância média para diversos ambientes e 

atividades com o intuito de orientar o planejamento destes ambientes. Na Figura 2.3 são 

apresentados alguns valores sugeridos pela norma NBR ISO 8995-1que se assemelham 

com o tipo de atividade exercida em ginásios de reabilitação, uma vez que, a norma não 

possui valores específicos para atividades de fisioterapia ou terapia ocupacional, apesar do 

documento estabelecer valores para locais de assistência médica (ABNT, 213, p. 28), 

conforme listados a seguir. 

Figura 2.3: Quadro com fragmento da tabela apresentada na NBR ISO 8995, com as recomendações 

de níveis de iluminância (em lux) para alguns tipos de interior, tarefa ou atividade. 

Tipo de interior, tarefa ou atividade Iluminância mantida (𝑬 m) 

Áreas gerais da edificação 

Saguão de entrada 100 

Sala de espera 200 

Salas de descanso 100 

Salas para exercícios físicos 300 

Vestiários, banheiros, toaletes 200 

Enfermaria 500 

Salas para atendimento médico 500 

Construções educacionais 

Salas de esportes, ginásios e piscinas 300 

Locais de assistência médica 

Enfermarias – exames simples 300 

Fonte: NBR ISO 8995-1 (ABNT, 2013) 

2.3. ESPAÇOS DE REABILITAÇÃO INFANTIL 

Não se pode negar que a arquitetura dos ambientes de saúde compreende mais que 

uma atividade funcional, caracterizada pela responsabilidade social que comporta 

(BITENCOURT FILHO, 2003). Com base nesta consideração, o desenvolvimento do 

estudo proposto sobre espaços terapêuticos em ginásios de reabilitação infantil requer a 

compreensão de sua conformação e das relações estabelecidas no interior desta complexa 

tipologia. Para isso, se faz necessário compreender o propósito da reabilitação, seus 
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usuários (em especial o paciente infantil) e ainda, o cenário nacional de centros de 

reabilitação, dando destaque a centros de referência e a legislação vigente. 

2.3.1. O que é reabilitar 

Durante um longo período na história da humanidade, a ênfase na incapacidade e na 

anormalidade segregou pessoas com deficiência física do convívio social (MIRANDA, 

2004). O movimento de inclusão das pessoas com deficiência motora surge na década de 

70, a fim de garantir-lhes as mais semelhantes condições às oferecidas na sociedade em 

que vivem, motivando a interatividade e inclusão nos ambientes de lazer, de trabalho e de 

terapias (MACHADO, 2012). 

A reabilitação afirmou-se como especialidade médica como consequência da II 

Guerra Mundial. Naquele tempo, médicos que tratavam os deficientes não tinham uma 

visão sistêmica, voltar para o lar e para o trabalho era baseado na premissa de que um país 

tem que se recuperar da hecatombe da destruição (CAMPOS DA PAZ JR., 2002). 

Reabilitação é um processo educativo e assistencial, multiprofissional, que prima 

pela busca compartilhada do desenvolvimento das capacidades remanescentes, prevenção 

do agravamento de incapacidades e do aparecimento de complicações, que envolve o 

paciente, o cuidador familiar e o profissional especialista em reabilitação (SOUZA; 

MANCUSSI; FARO, 2011). 

Delisa (1992) define reabilitação como o desenvolvimento de uma pessoa até o 

mais completo potencial físico, psicológico, social, profissional, não profissional e 

educacional, compatível com seu comprometimento fisiológico ou anatômico e limitações 

ambientais. Campos da Paz Jr.(2002) corrobora com essa definição ao mencionar que tratar 

não significa focalizar somente a patologia, mas em ações dirigidas para aquilo que o 

paciente ainda pode fazer, e não o que ele é incapaz de fazer. 

Para o médico fundador da Rede SARAH Dr. Aloysio Campos da Paz Jr. (2002) 

“reabilitação” tem significado amplo, em parte na recuperação de uma função e na 

execução de uma atividade, mesmo que de forma diferente. Nessa perspectiva, o objetivo 

se foca em investigar o processo, debater suas ações e questionar os seus valores. Assim, 

propõem a substituição da palavra “reabilitar” por “capacitar”, “reconstruir” e “adaptar”. 

Essa postura dialoga diretamente com a política de humanização da saúde e torna os 

hospitais da Rede SARAH uma referência nacional. 
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2.3.2. Centros de Reabilitação 

Quarta função da medicina (depois da promoção, prevenção e do tratamento 

médico propriamente dito), a reabilitação nasce da necessidade do trabalho integral voltado 

para o paciente. No Brasil as instituições de reabilitação datam de períodos históricos 

diferentes e adotam modelos assistenciais conforme a cultura, que envolve os agentes de 

sua constituição, e o tipo de deficiência a que se destina reabilitar (SOUZA; MANCUSSI; 

FARO, 2011). 

Um centro de reabilitação é um tipo de EAS onde atuam profissionais 

especializados em diversas áreas, a citar: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, 

pediatra, ortopedista, neurologista, fonoaudiólogo, dentista, assistente social, dentre outros. 

A diversidade e a complexidade das atividades de gerenciamento (administrativas), saúde 

(médicas e de outros profissionais), conforto (de pacientes, cuidadores e funcionários) e 

manutenção (realizada por funcionários) levam a reflexão acerca da possibilidade de 

aprimoramento desses edifícios, por meio de pesquisas sobre os diversos elementos 

arquitetônicos que compõem os ambientes de saúde.  

A dinâmica de usos de Centros de Reabilitação, geralmente fragmentada e diversa, 

necessita de constantes avaliações de sua funcionalidade, que associa atividades de atenção 

à saúde (clínicas, laboratoriais e sociais), com atividades administrativas e serviços de 

manutenção, levando em consideração a qualidade de vida e o bem estar de seus usuários. 

Essa diversidade de usos e usuários que tornam essa tipologia complexa evidencia a 

importância de se pensar em todo o ciclo de vida da edificação (produção, construção, 

funcionamento, evacuação e recuperação).  

No Brasil, a Rede SARAH se destaca como símbolo de boa arquitetura. Diversos 

autores (LATORRACA, 2000; LUKIANTCHUKI; CARAM, 2001; EKERMAN, 2005; 

PÉREN, 2006; TOLEDO, 2007; WESTPHAL, 2007; GUIMARÃES, 2010) evidenciam as 

soluções bem sucedidas adotadas pelo arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé) ao concretizar 

uma arquitetura mais humana, preenchida por luz e ventilação natural, além de 

racionalizada e economicamente viável. Em relação aos aspectos construtivos, Ekerman 

(2005) ressalta sua preocupação com o clima e soluções que viabilizem a pré-fabricação.  

Alguns conceitos arquitetônicos adotados na Rede SARAH, objetivando a 

eficiência energética, estão relacionados à orientação solar, aproveitamento da ventilação e 

iluminação natural, dimensionamento de aberturas (portas e janelas), de proteções solares, 
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escolha de materiais, formas, cores e proporções dos espaços exteriores e interiores, que 

devem ser pensados desde o começo do processo de desenho, para proporcionar uma 

sensação de conforto ambiental nos usuários.  

Dando ênfase aos centros de reabilitação projetados por Lelé, Toledo (2007, p.441) 

afirma que as unidades hospitalares da Rede SARAH podem ser consideradas como “[...] 

as mais espetaculares que já tivemos o prazer de visitar.”  

No tratamento deste tipo de clientela, a edificação hospitalar tem uma grande 

importância, podendo estimular a reabilitação motora do paciente, como ocorre nos 

hospitais projetados por Lelé, ou, pelo contrário, inibi-la, como é comum acontecer em 

edificações repletas de barreiras arquitetônicas. 

2.3.2.1. Ginásios de reabilitação 

Um ginásio de reabilitação é um equipamento arquitetônico que deve contar com 

áreas comuns e específicas para atendimento ambulatorial de pessoas com deficiência 

física, motora e mental. Para tanto, conta com ambientes terapêuticos e de apoio. Em suas 

instalações, normalmente atuam profissionais especializados nas áreas de fisioterapia e 

terapia ocupacional. Embora esses profissionais compartilhem o mesmo espaço 

terapêutico, suas atividades necessitam de cuidados distintos quanto ao ambiente físico.  

Enquanto os fisioterapeutas realizam atendimentos voltados para a reabilitação 

músculo-respiratório, terapeutas ocupacionais atuam na autonomia de pessoas com 

problemas físicos, sensoriais, psicológicos, mentais e sociais, por meio de intervenções na 

saúde, na educação e na esfera social (COSTA, 2006). 

De acordo com as recomendações de Ayres (1995), Moore e Cosco (2005), o 

ambiente construído de um ginásio de reabilitação não deve contemplar apenas espaços de 

atendimento em ambiente interno. A utilização de equipamentos, que desenvolvam a 

integração sensorial, é facilmente adaptável à ambientes externos. Dentre eles, podemos 

destacar: cama elástica, balanço, piscina de bolas, pisos táteis e jardins terapêuticos. Dessa 

forma, incorporam atividades lúdicas ao tratamento terapêutico ao ar livre. 

2.3.2.2. Centros Especializados em Reabilitação 

Um Centro Especializado em Reabilitação (CER), de acordo com o Ministério da 

Saúde, é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação que realiza 

diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em 

reabilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. Nomenclatura 
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instituída para os componentes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito 

do Sistema Único de Saúde pela Portaria nº 793/2012, garante o acesso, em todo território 

nacional, da pessoa com deficiência aos pontos de atenção da Rede. Para tanto, conta 

inclusive com transporte sanitário. 

Os CER são serviços de qualidade assistencial em reabilitação que atendem pessoas 

com deficiência física, visual, auditiva e intelectual, conforme o número de modalidades 

habilitadas. Um CER possui as seguintes categorias: CER II – composto por duas 

modalidades de reabilitação; CER III – composto por três modalidades de reabilitação; e 

CER IV – composto por quatro modalidades de reabilitação. 

Atualmente, as unidades de reabilitação da Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa 

com Deficiência do SUS recebem recursos do Ministério da Saúde por produção. Além 

disso, essas unidades não ofertam serviços de reabilitação integrados, geralmente abarcam 

apenas uma modalidade. Com a nova política, os CER, serão custeados pelo Ministério da 

Saúde mensalmente, o que dará sustentabilidade para os serviços, que também deverão ser 

ofertados integrando todas as modalidades.  

Em um CER, todos os atendimentos devem ser realizados de forma articulada com 

os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (SUS), através de Projeto 

Terapêutico Singular, que envolva equipe, usuário e família. Pode ainda, em parceria com 

instituições de ensino e pesquisa, contribuir com o avanço e a produção de conhecimento e 

inovação tecnológica em reabilitação, bem como ser pólo de qualificação profissional. 

Com a implantação dos CERs, as pessoas com deficiência passam a ter acesso a novos 

serviços e equipamentos no Sistema Único de Saúde (SUS).  

O Ministério da Saúde anunciou em maio de 2013 uma série de ações com aporte 

de R$ 205,2 milhões que pretende beneficiar 944 mil pessoas por ano, por meio de vinte e 

nove Centros Especializados de Reabilitação (CER), sendo um no Rio Grande do Norte. O 

Centro de Reabilitação Infantil (CRI) localizado em Natal é referência no Rio Grande do 

Norte. Classificado como CER III, desde 2013, atende pessoas com deficiência física, 

intelectual e auditiva. 

2.3.2.3.  Legislação brasileira para Centros Especializados em 

Reabilitação (CER) 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, por meio da Portaria nº 

1060 de 5 de junho de 2002, define como propósito proteger a saúde da pessoa com 
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deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano, contribuindo para a 

inclusão em todas as esferas da vida social e prevenindo agravos que determinem o 

aparecimento de deficiências. Assim, tem como objetivo principal propiciar atenção 

integral à saúde da pessoa com deficiência desde a atenção primária até a sua reabilitação, 

incluindo a concessão de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção, quando se 

fizerem necessários. As diretrizes da política são: promoção da qualidade de vida, 

prevenção de deficiências, atenção integral a saúde, melhoria dos mecanismos de 

informação e a organização e funcionamento dos serviços (BRASIL, 2002). 

A arquitetura para pessoas com deficiência pode promover a qualidade de vida por 

meio de espaços saudáveis. Espaços saudáveis são aqueles que proporcionam qualidade 

ambiental, ou seja, espaços confortáveis, com ambiência. Assim, a arquitetura influencia o 

bem estar ao criar espaços que promovem restauração e que não geram estresse ambiental. 

2.3.3. O universo infantil 

Em ambientes terapêuticos voltados para crianças verifica-se a importância da 

humanização, na perspectiva do cuidar em diferentes níveis. Ao atender as necessidades 

individuais e favorecer a criação de um ambiente aprazível e saudável que contemple 

atividades desenvolvidas por meio de brincadeiras, contribui-se positivamente no 

desenvolvimento cognitivo e psicomotor (AYRES, 1979; MOORE; COSCO, 2005).  

Na mesma direção, Soares (2007) pondera que para a criança, é imprescindível que 

a brincadeira esteja presente durante o tratamento porque, mesmo doente, a criança sente 

necessidade de brincar. Essa é uma forma de auxiliar a criança a enfrentar, da maneira 

mais sadia possível, aquilo que não pode ser evitado, porém, acredita-se ser possível 

diminuir o sofrimento causado pela doença. 

As crianças necessitam de canais de expressão para se libertar e descarregar suas 

tensões. Por meio de atividades lúdicas as crianças canalizam sua energia de uma forma 

criativa. A possibilidade de se expressarem e se comunicarem proporcionam segurança e 

estabilidade para a criança (MITRE; GOMES, 2004). A importância em incorporar 

elementos lúdicos em ambientes de reabilitação infantil está diretamente ligada à qualidade 

ambiental, incorporado ao conceito de ambiência definido pelo Ministério da Saúde na 

Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2006).  

Para Tuan (1983), a experiência de tempo é um fator relevante no universo infantil. 

A sensação de tempo afeta a sensação de lugar, que deve considerar o ciclo da vida 
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humana. Se o espaço transformar-se em lugar à medida que adquire definição e 

significado, para uma criança torna-se mais fácil obter elos afetivos com este do que para 

um adulto. Dessa maneira, esta diferença temporal pode contribuir na relação pessoa-

ambiente. 

Para Moore e Cosco (2005), instituições que lidam com pacientes infantis devem 

oferecer ambientes ao ar livre, favorecendo o conforto e o bem estar através do contato 

com a natureza. O espaço externo de um centro de reabilitação pode ser utilizado com um 

espaço complementar de terapia, onde além de promotor de saúde, se promova o 

desenvolvimento da autonomia e da inclusão do paciente infantil. Essa recomendação vai 

de encontro com o conceito de ambiente saudável discutido por Penna (2004), ao propor o 

uso de ambientes ao ar livre como espaços terapêuticos capazes de gerar resultados 

positivos no tratamento de crianças em reabilitação. 

Machado (2012) complementa que atividades em ambientes lúdicos fomentam 

“boas lembranças”. Para o atendimento de pacientes infantis constatou ser desejável a 

utilização do espaço de forma lúdica em ambientes específicos de terapias ou de espera. E 

destaca que ambientes ao ar livre possibilitam que as crianças “brinquem” sem que esta se 

caracterize como uma atividade terapêutica.  

Em relação às aberturas, Rocha (2008) ressalta a atenção que se deve ter à altura do 

peitoril das janelas, por questões de segurança e de conforto visual do paciente pediátrico. As 

janelas não devem ser facilmente acessíveis pelas crianças sob pena correrem riscos de 

acidentes, ao mesmo tempo, não se deve privá-las da paisagem exterior, que deve estar à altura 

dos seus olhos. De acordo com Abate (2004), a altura dos olhos para crianças de 2 a 10 anos na 

posição de pé, pode variar entre 70 a 120cm.  

O universo infantil também foi pesquisado por Bergan et al. (2009). Ao investigar 

as representações sociais em um hospital pediátrico, destacou-se a escassez e a importância 

de espaços voltados para a criança como elemento no auxílio ao processo de cura. Assim, 

evidenciou a contribuição da arquitetura à saúde infantil e demonstrou a incipiência no 

processo de implantação da Política Nacional de humanização da Rede SUS. 

Na mesma direção, Toledo (2002) chama a atenção para os diferentes usuários de 

um EAS, ao sugerir tratamentos arquitetônicos diferenciados em hospitais infantis, 

maternidades e hospitais geriátricos. Como exemplo, cita medidas para a melhoria das 

condições de conforto em áreas de espera, consultórios e enfermarias, como o uso de cores. 
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2.4. AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

A humanização de Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS) deve levar em 

consideração as interações constantes entre pessoa e ambiente. Avaliações de desempenho 

sistemáticas que levem em consideração as questões relativas ao conforto luminoso no 

ambiente construído indicam a necessidade de investigar a satisfação de seus usuários. 

Entende-se por qualidade os aspectos do produto ou serviço que satisfazem as necessidades 

do usuário, associado ao desempenho satisfatório dos ambientes e das relações entre 

ambiente e comportamento (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003). 

A Avaliação Pós-Ocupação (APO) é uma estratégia de pesquisa de caráter 

interdisciplinar que avalia o desempenho do ambiente construído, entendendo-o no seu 

sentido mais amplo, ao referir-se a micro e macroambientes, tais como edifícios, espaços 

públicos cobertos ou descobertos, cidades, ou ainda regiões (ORNSTEIN; ROMÉRO, 

1992). A APO emprega o conceito de ambiente enquanto sistema que engloba a dimensão 

do meio físico, natural ou construído. O indivíduo e todos os condicionantes sociais, 

políticos, culturais e psicológicos, têm a propriedade de se modificar em função da 

alteração de quaisquer desses elementos.  

Ao combinar avaliação técnica e o ponto de vista dos usuários, configura-se uma 

avaliação global do ambiente em uso. A análise das relações pessoa-ambiente e sua 

interferência mútua no espaço habitado identificam respostas das edificações diante de 

solicitações construtivas, funcionais, econômicas, estéticas e comportamentais 

(ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992).  

Os resultados das avaliações sistemáticas com foco nos ocupantes fornecem 

informações que devem ser usadas para “realimentar” o ciclo de processo de produção e 

uso de ambientes semelhantes. Além de gerar dados que possibilitam a recuperação 

consciente dos ambientes avaliados, permite o aprimoramento de projetos futuros com 

temáticas e programas semelhantes (PREISER, 1989; ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992). 

A APO reconhece as necessidades dos usuários por meio de métodos que valorizam 

a percepção e a satisfação dos usuários que ocupam o espaço, como modo para validar as 

decisões tomadas ao longo do processo projetual incentivando assim, projetos 

participativos, bem como a elaboração de programas similares (SANOFF, 2000). Assim, a 

Avaliação Pós-Ocupação possibilita realimentar o ciclo projetual em Arquitetura 

Hospitalar ao somar ao exame técnico-funcional à análise comportamental de um espaço. 
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A Arquitetura institucional já não pode apenas confiar na sabedoria acumulada de 

profissionais competentes, transmitida de uma maneira subjetiva, incompleta e 

casual. É preciso haver um banco de dados informativos para o design que inclua 

avaliações de edifícios e que seja acessível para profissionais e clientes. 

(SOMMER, 1979: 128) 

Nesse contexto, verifica-se a importância desta investigação em identificar o 

impacto do espaço sobre as ações humanas, e destas sobre o espaço. No entanto, é 

importante ressaltar de que a relação entre a pessoa e o ambiente não é determinística, uma 

vez que os comportamentos dos indivíduos não são definidos exclusivamente por atributos 

ambientais, mas também por fatores como contexto social, cultural e econômico 

(MACHADO, 2012). 

2.4.1. Níveis, procedimentos e técnicas 

Os objetivos da pesquisa, o tempo de realização e os recursos disponíveis, podem 

ser estabelecidos em três níveis de APO (PREISER, 1989), conforme apresentado na 

Figura 2.4.  

De acordo Ornstein e Roméro (1992), os prazos para APOs em edifícios complexos 

(como hospitais) devem ser analisados caso a caso. 

Figura 2.4: Quadro comparativo de níveis de serviços de avaliação pós-ocupação 

NÍVEIS PRAZO FERRAMENTAS OBJETIVOS 

Indicativa curto 
Visitas exploratórias 

Entrevistas com usuários-chave 

Indicar aspectos positivos e 

negativos do objeto em estudo 

Investigativa médio Idem acima 
Idem acima + explicitação de 

critérios referencias de desempenho 

Diagnóstico longo 

Idem acima + técnicas de medição 

física comparada à resposta dos 

usuários 

Definição de critérios de 

desempenho detalhados que 

considerem a estrutura 

organizacional da entidade 

Fonte: Adaptado de Ornstein e Roméro (1992). 

A APO diz respeito a uma série de métodos e técnicas que diagnosticam fatores 

positivos e negativos do ambiente no decorrer do uso, a partir da análise de fatores 

técnicos, funcionais, sociais, comportamentais e estéticos. Para tanto, deve levar em 

consideração tanto o ponto de vista dos técnicos (vistorias, medições e análises realizadas) 

como a aferição dos níveis de satisfação dos usuários (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003).  

A complexidade das interações entre pessoa(s) e ambiente requer instrumentos 

diversos para sua plena investigação (PINHEIRO; ELALI, GÜNTER, 2008). Os métodos 

mais recorrentes nas pesquisas de APO são descritos por diversos autores como, entre 

outros, Preiser (1989), Sanoff (1991), Ornstein (1992; 1995), Sommer e Sommer (2002), 
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Günther e Pinheiro (2008) e Rheingantz et al. (2009). Dentre estes, alguns demandam 

maior atenção aos aspectos técnicos e funcionais da arquitetura, e outros descrevem mais 

atentamente os aspectos comportamentais. 

A definição dos métodos e técnicas deve variar de acordo com os objetivos e 

interesses da pesquisa. As técnicas empregadas implicam na coleta de dados in loco, no 

uso de métodos de análise sistemática e a na busca pela correta definição das necessidades 

dos usuários (KOWALTOWSKI; MOREIRA, 2008).  

A abordagem multimétodos é defendida por autores como medida de confiabilidade 

para a pesquisa, visto que cada técnica para coleta de informações tem suas deficiências 

(SOMMER; SOMMER, 2002). Quando os resultados obtidos pela coleta de dados de 

diferentes métodos convergirem para uma implicação comum, produzem resultados 

validados. Do contrário, caso estes sejam divergentes, deve-se ponderar sobre a 

necessidade de maior aprofundamento na investigação (BECHTEL, 1997).  

O sucesso da associação destas práticas não reside no levantamento perfeito dos 

dados, nem no seu resultado plástico e estético, mas sim na sua aplicabilidade ao projeto 

arquitetônico (ELALI; PINHEIRO, 2003).  Daí a importância do diagnóstico, que nesta 

pesquisa será apresentado por meio de matriz de descobertas. 

Dentre os métodos e técnicas utilizados em avaliações técnico-funcionais optou-se 

por destacar os utilizados nesta pesquisa: walkthrough, entrevista, poema dos desejos e 

grupo focal. 

O Walkthrough é um dos procedimentos exploratórios iniciais numa APO. Pode 

ser entendido como um percurso dialogado com um usuário-chave, complementado por 

fotografias, croquis gerais e gravação de áudio e de vídeo, abrangendo todos os ambientes, 

no qual os aspectos físicos servem para articular as reações dos participantes em relação ao 

ambiente (RHEINGANTZ et al., 2009). 

Além disso, Sanoff (1991) indica a conveniência da preparação de um checklist 

como meio de organização e registro das informações das visitas iniciais. Este tipo de 

formulário leva em consideração quais fatores podem influenciar o desempenho do edifício 

como um todo. Alguns autores incorporam este instrumento à análise de 

(RHEINGANTNZ et al., 2009).  

A entrevista é definida como conversação com propósito (GÜNTER, 2008 apud 

BIGHAM; MOORE, 1959). Enquanto método de pesquisa, a entrevista tem o objetivo de 
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obter informações sistemáticas em diferentes áreas do conhecimento. Rheingantz et al. 

(2009) seguem o mesmo raciocínio ao definir entrevista como um relato verbal ou 

conversação voltada para atender a um determinado objetivo, que resulta em um conjunto 

de informações sobre sentimentos, crenças, pensamentos e expectativas das pessoas. 

Embora técnica e instrumento tradicional para pesquisas em ciências sociais, sua 

aplicação adequada à investigação científica pode ser de grande valia ao propósito de 

compreender a interação pessoa-ambiente (GÜNTER, 2008).  

Instrumento desenvolvido por Sanoff (1991), o poema dos desejos, ou wish poems, 

consiste em uma dinâmica na qual se solicita aos usuários de um local que usem textos ou 

desenhos para descrever suas necessidades, sentimentos e desejos relativos ao edifício ou 

ambiente analisado. É um instrumento que busca a espontaneidade das respostas e 

geralmente, produz resultados ricos e representativos das necessidades e expectativas dos 

usuários (RHEINGANTZ et al., 2009).  

Amplamente utilizado nas ciências sociais, o grupo focal (BARBOUR, 2009; 

PUCHTA, POTTER, 2004) é uma técnica de entrevista em grupo que reúne de seis a doze 

pessoas, a fim de discutirem um tema sugerido pelo pesquisador. O assunto é apresentado 

ao grupo a partir de questões motivadoras, que podem ser perguntas, imagens, histórias, 

relatos, filmes, reportagens ou similares. Além dos participantes, a realização de um grupo 

focal exige, no mínimo, a presença de um moderador (alguém da equipe com habilidade 

para conduzir uma conversa coletiva) e um observador externo (responsável por 

acompanhar a discussão e, eventualmente, fazer alguma intervenção pontual).   

O cruzamento dos procedimentos adotados em uma APO geram diagnósticos 

(descobertas) e produtos decorrentes (quadro de  recomendações, banco de dados e vídeo 

relatório).Inicialmente, as descobertas e as recomendações de avaliações pós-ocupação 

realizadas em edifícios da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) no Rio de Janeiro eram 

apresentadas em um instrumento denominado Matriz de descobertas e recomendações, que 

apresentava os resultados técnicos, funcionais e comportamentais. O caráter visual e a 

grande quantidade de informações contidas na matriz de descoberta tornaram necessária a 

separação dessas informações (descobertas e recomendações). As recomendações 

passaram a ser apresentadas em uma planilha complementar, também denominada matriz 

de recomendações. A elaboração desta ferramenta permite visualizar e comparar os dados 

de forma direta (RHEINGANTZ et al., 2009).  



59 

 

Rheingantz et al. (2009) definiu matriz de descobertas como um instrumento de 

análise que permite apresentar graficamente as descobertas, facilitando a leitura e o 

entendimento para clientes e usuários leigos no assunto.  

2.4.2. Avaliação em ambientes de saúde 

A APO surge na década de 60 a partir de pesquisas em ambiente e comportamento. 

Fruto da necessidade de se aprofundar o conhecimento sobre o desempenho destes 

ambientes complexos, as primeiras experiências se desenvolveram em instituições como 

hospitais, presídios e clínicas psiquiátricas (PREISER; RABINOWITZ; WHITE, 1988). 

Desde então, a aplicação da APO vem se difundindo como mecanismo 

realimentador do controle de qualidade ou de desenvolvimento de projetos complexos, 

como Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EASs), buscando atender as necessidades 

dos usuários (ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003).  

As contribuições arquitetônicas à humanização devem estar intrinsecamente 

associadas para garantir um ambiente seguro a todos aqueles que utilizam o edifício. A 

segurança deve ser entendida como o grau em que edifícios, terrenos e equipamentos da 

instituição não apresentam riscos ou perigos para os pacientes, funcionários e visitantes 

(JOINT COMMISSION INTERNATIONAL, 2011).  

A avaliação pós-ocupação, por sua vez, propõe a inserção dos usuários nos 

processos tradicionais de avaliação, sem reduzir o papel da avaliação técnica e da bagagem 

teórica e prática de seus avaliadores (ROMÉRO, 2011). 

Kowaltowski e Moreira (2008) afirmam que o projeto arquitetônico demanda um 

planejamento funcional sistemático e metódico, baseado no estudo da inter-relação entre 

ambientes. Na mesma direção, Thomazoni (2009) fez considerações sobre o projeto para 

EASs e sua funcionalidade, onde destaca que embora as funções sejam atendidas, para 

estabelecer um projeto de qualidade é necessário compreender os grupos de usuários 

distintos e seus interesses, que provavelmente não são os mesmo. Daí a importância de 

desenvolver avaliações de desempenho e abranger o máximo de usuários, corroborando 

com os princípios estabelecidos pelo PNH. 

Ornstein (1992) definiu avaliação de desempenho como um procedimento que 

inclui na coleta sistemática de dados à ótica dos observadores e dos futuros usuários. Por 

isso, se distingue das avaliações de desempenho “clássicas”. Esta abordagem foi utilizada 

por Campos-Andrade et al, (2013) em um estudo que investigou os efeitos do ambiente 
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físico hospitalar no bem estar dos profissionais de saúde. Já Cavalcanti (2002) e Santos 

(2009) utilizaram-se das estratégias da APO para abordar a iluminação natural em 

enfermarias, associando avaliação técnica e opinião dos usuários. 

O conforto visual em enfermarias foi avaliado por Santos (2009) por meio de uma 

análise comparativa entre as condições de iluminação natural e o grau de satisfação dos 

usuários. Para isso, considerou o comportamento da luz natural e seus níveis, as condições 

de do céu, as aberturas, o uso de cores nas superfícies e as necessidades visuais. Seu 

resultado mostra que as condições de conforto visual em enfermarias não se restringem aos 

índices quantitativos normatizados, e que a satisfação visual do usuário perpassa por 

aspectos que extrapolam os atributos arquitetônicos, como: condição clínica, rotina 

hospitalar, expectativas e desejos pessoais. 

Machado (2012) tratou o conceito de ambiente restaurador ao investigar a relação 

entre ambientes externos e internos em centros de reabilitação motora em um estudo de 

caso realizado na Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD). Por meio 

de uma abordagem multimétodos, identificou atributos ambientais desejáveis e 

indesejáveis para a reabilitação dos pacientes, embora sejam reconhecidos os efeitos físicos 

e psíquicos que estes ambientes promovem nos usuários e sua contribuição para a 

humanização e promoção da saúde. Ao utilizar a técnica de seleção visual, verificou o 

aspecto positivo que “a integração com o ambiente externo propicia às terapias em 

pacientes infantis, gerando inclusive atributos como felicidade com atividades externas à 

edificação” (p.157).  Entretanto, as entrevistas com os profissionais mencionam que o foco 

de atenção do paciente é essencial para o sucesso do tratamento. Por isso, antes de 

incorporar o ambiente externo ao tratamento deve-se ponderar quanto a privacidade 

requerida pela patologia e a facilidade de acesso por parte dos terapeutas e dos demais 

tipos de pacientes. 

2.5.CONSIDERAÇÕES GERAIS  

A qualidade ambiental dos espaços terapêuticos deve levar em consideração a 

iluminação natural relacionadas aos requisitos e às preferências visuais dos dois grupos 

principais de usuários: os profissionais, viabilizando a plena execução dos procedimentos 

de assistência à saúde; e os pacientes, garantindo condições de conforto. Desse modo, a 

opinião desses grupos de usuários deve ser considerada ao avaliarmos essa tipologia. A 
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Avaliação Pós-Ocupação, estratégia de pesquisa que incorpora a opinião dos usuários à 

avaliação de desempenho do ambiente construído, diagnostica e elabora recomendações 

aplicáveis tanto para o objeto de estudo quanto para projetos semelhantes. Assim, vem se 

estabelecendo como uma ferramenta eficaz para gerar insumos que venham a garantir a 

qualidade ambiental em Estabelecimentos de Assistência à Saúde. 

As iniciativas da enfermeira Florence Nightingale foram determinantes na evolução 

do edifício hospitalar. Entretanto, no contexto atual, a padronização na arquitetura 

hospitalar normalmente desconsidera a diversidade de funções e usos que constituem esta 

complexa tipologia.As normas que estabelecem parâmetros para elaboração de Centros de 

Reabilitação são as mesmas utilizadas para qualquer tipo de EAS, são elas: RDC – 50 

(ANVISA, 2002) e NBR 9050 (ABNT 2004).  

Apesar da carência de normas que estabeleçam parâmetros para elaboração de 

projetos físicos para centros de reabilitação, o Ministério da Saúde através da Secretaria de 

atenção à saúde desenvolveu os manuais: Manual de Legislação em Saúde da Pessoa com 

Deficiência(BRASIL, 2006b), Manual de Ambiência dos Centros Especializados em 

Reabilitação (CER) e das Oficinas Ortopédicas (BRASIL,2013).  

Em Centros de Reabilitação a relação visual e de uso com ambientes externos 

podem favorecera reabilitação de pacientes e proporcionar maior conforto e satisfação dos 

usuários, sejam profissionais, pacientes ou acompanhantes. Tais atributos de qualidade 

evidenciam os efeitos restaurativos e humanizadores da iluminação natural em EASs 

incorporando-lhe o conceito de ambiente restaurador (KAPLAN; KAPLAN, 1989). 

Pesquisas que investigam o ambiente de saúde buscam comprovar a importância do 

ambiente externo e suas características (físicas, sociais e ambientais) no comportamento 

humano (ULRICH, 1992; 2003; DILANI, 2001; COSTI, 2002; MACHADO, 2012). 

Além de reduzir o consumo de energia elétrica do edifício,garantindo a execução de 

tarefas visuais, a iluminação natural proporciona efeitos fisiológicos e psicológicos 

positivos. Impressões ambientais advindas de sistemas de abertura e sombreamento 

possibilitam a noção cronológica e meteorológica de tempo e o contato com a natureza. A 

integração com o exterior também proporciona distração aos usuários, reduzindo o 

estresse, mas deve considerar o conforto dos usuários no ambiente interno (KAPLAN; 

KAPLAN, 1989). 
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A iluminação natural serve como elemento humanizador. A ideia de estar acolhido 

enfatiza o elemento protetor do conforto (CAVALCANTI, 2002; SCHMID, 2005), 

conforme recomendado pela cartilha de Ambiência do PNH (BRASIL, 2004).  

Os atributos qualitativos da iluminação natural são particularmente importantes em 

Estabelecimentos de Assistência à Saúde, visto que abrigam pessoas fragilizadas e com 

altos níveis de estresse.  Não à toa, são tratados pelo Ministério da Saúde no conceito de 

Ambiência, onde o ambiente construído é um aspecto relevante na questão da humanização 

em saúde como política que visa promover a qualidade de vida e a saúde ambiental de 

forma adequada e igualitária (BRASIL, 2004a). A partir de aspectos subjetivos do 

conforto, também ressaltados por Schmid (2005), o Ministério da Saúde atribui ao 

ambiente físico hospitalar características para garantir o bem estar e o conforto dos 

usuários. Dentre as características que um EAS deve possuir, destacam-se: 

O desenho do espaço, os elementos funcionais e estéticos, a adequada utilização da 

iluminação natural e artificial, o uso das cores e, naturalmente, os aspectos 

vinculados ao conforto ambiental assumem um papel fundamental na aproximação 

entre o serviço e o cliente. Esta abordagem assume relevância significativa quando 

se observa a sua importância no acolhimento proposto pelos programas de 

humanização dos ambientes de saúde (BITENCOURT FILHO, 2003). 

Yeang (2001) acredita na criação de edifícios com consequências positivas, 

reparadoras e produtivas para o ambiente natural. Na mesma direção, ao tratar do ambiente 

físico hospitalar, Penna (2004) menciona que edifícios saudáveis favorecem relações 

saudáveis entre seus usuários, e para favorecer tais relações, é necessário que o ambiente 

seja um promotor de saúde e de atitudes saudáveis.  

Para tanto, a concepção e elaboração de um EAS deve atender, além das demandas 

da tecnologia médica, as características climáticas locais e a flexibilidade dos espaços 

determinada pelas variáveis epidemiológicas, e ainda, contemplar a satisfação do usuário, 

por meio do conforto ambiental em seus diversos aspectos (BITENCOURT, 2004).  

Embora diversos autores utilizem os conceitos de conforto luminoso e conforto 

visual em suas pesquisas, nota-se que os parâmetros utilizados para avaliá-los variam. 

Conforme apresentado nesta revisão bibliográfica, o conceito de conforto luminoso 

pressupõe as preferências humanas em relação à iluminação, incorporando os aspectos 

subjetivos a esta discussão. Já o conforto visual está relacionado a um conjunto de 

condições que venham garantir o desempenho de tarefas visuais em um determinado 

ambiente (acuidade e precisão visual, com o menor esforço, com menor risco de prejuízos 
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à vista e com reduzido riscos de acidentes). Por essa razão, neste trabalho, optou-se por 

tratar o conforto luminoso e seus aspectos qualitativos em espaços terapêuticos. 

Embora a qualidade ambiental, do ponto de vista do conforto luminoso, em espaços 

terapêuticos ainda seja pouco explorada, pesquisas em ambientes de saúde comprovam sua 

relação com o bem estar de seus usuários. No que tange a iluminação natural, as 

preferências humanas no ambiente interno estão relacionadas à satisfação de conforto 

luminoso, tratadas neste estudo a partir das seguintes variáveis: aspectos técnico-

construtivos, relação com exterior, relação visual interna e elementos de qualidade.  

O caráter subjetivo do conforto luminoso foi investigado a partir da satisfação dos 

profissionais que atuam em espaços terapêuticos destinados a reabilitação infantil por meio 

de uma Avaliação Pós-Ocupação técnico funcional. A partir da qual se buscou realçar a 

importância da iluminação natural para a qualidade ambiental de espaços terapêuticos.   
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“O universo não é uma ideia minha. 

A minha ideia do universo é que é ideia minha.” 

(PESSOA, 1994: 135) 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa tem como ponto de partida o conceito de ambiência discutido 

na Política Nacional de Humanização (PNH), além das normas vigentes para elaboração de 

Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS) e os requisitos de conforto luminoso. 

A qualidade no ambiente de saúde está diretamente relacionada com a satisfação e 

o bem estar de seus usuários (pacientes, acompanhantes e profissionais). Em relação à 

iluminação natural, atender as exigências visuais dos usuários é prerrogativa para obtê-la.  

Evidentemente, a qualidade ambiental não se restringe aos atributos advindos da 

iluminação natural. Todavia, em função de sua abrangência, optou-se por restringir esta 

investigação aos aspectos arquitetônicos relativos ao conforto luminoso em centros de 

reabilitação. Esta escolha se justifica pelo fato deste ser um tema ainda pouco investigado 

pela comunidade científica e muitas vezes ignorado pelas normas. 

3.1. OS OBJETOS DE ESTUDO 

A fim de aprofundar a pesquisa a respeito dos atributos arquitetônicos do conforto 

luminoso em centros de reabilitação localizados na zona bioclimática 8 (área de clima 

quente-úmido), optou-se pela realização de um estudo de referência e um estudo de caso 

em ginásios de reabilitação (espaço-chave desta tipologia). 

A seleção das instituições estudadas fundamentou-se na receptividade por parte de 

seus administradores, visto o interesse em contribuir para a concretização do trabalho. 

Assim, o estudo de referência contemplou o ginásio infantil do Centro de Reabilitação da 

Rede Sarah Kubitschek, localizado em Fortaleza, Ceará (CE); e o estudo de caso elegeu o 

ginásio do Centro de Reabilitação Infantil (CRI), em Natal, Rio Grande do Norte (RN). 

O CRI é uma unidade de referência no Estado do RN. A instituição se mostrou 

receptiva à pesquisa (carta de anuência no anexo A), que convergiu com um momento de 

grande transformação estrutural que incluirá mudanças no espaço físico do Centro para 

adequação às exigências federais.  
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No Brasil, a arquitetura de João Filgueiras Lima (mais conhecido como Lelé) se 

destaca como referência ao definir parâmetros para o espaço hospitalar e que consideram o 

bem estar do paciente como prioridade nas decisões de projeto. A Rede SARAH é 

constituída por nove unidades hospitalares localizadas em Brasília (DF), com um hospital e 

um Centro Internacional de Neurociências e Reabilitação, Salvador (BA), São Luís (MA), 

Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Macapá (AP) e Belém (PA).  

A escolha pela unidade de Fortaleza para o estudo de referência ocorreu em função 

das similaridades em relação à iluminação natural, latitude e tipo de céu. Além disso, Natal 

e Fortaleza, estão situadas na mesma zona bioclimática 8 (ZB8,conforme ilustrado na 

Figura 3.1), são geograficamente próximas, e possuem similaridades em relação à 

insolação anual e à latitude, características que influem na luz natural.  

Figura 3.1: Mapa de Zoneamento bioclimático brasileiro.

 
Fonte: ABNT, 2003 

Para a escolha, também foi levado em consideração o caráter das instituições, 

ambas públicas. Suas relevâncias para a região derivam tanto do grande volume de 

pacientes atendidos, quanto da reconhecida qualidade do atendimento prestado. A unidade 

de Fortaleza do SARAH recebe pacientes cearenses e de estados vizinhos. O CRI atende 

toda a região vizinha à cidade de Natal. 

Quanto aos aspectos físicos dos ginásios de reabilitação, embora possuam soluções 

projetuais distintas, nota-se que em ambas, questões relativas ao conforto luminoso foram 

levadas em consideração na elaboração do projeto. 
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Tendo como ponto de partida (estudo de referência) as soluções já consagradas de 

Lelé para a Rede SARAH, a possibilidade de investigar ginásios de reabilitação, que 

possuem soluções projetuais distintas em relação ao sistema de abertura e sombreamento, e 

acabamentos enriquecem ainda mais a discussão.  

3.2. OS MÉTODOS E TÉCNICAS 

Para avaliar o conforto luminoso no ginásio do CRI, verificar o nível de satisfação 

dos usuários é de suma importância, tendo em vista que o conceito de conforto luminoso 

inclui as preferências humanas às exigências visuais, fisiológicas e psíquicas. Por isso, 

adotou-se como estratégia de pesquisa a Avaliação Pós-Ocupação (APO), que incorpora o 

usuário ao processo de avaliação de desempenho do ambiente construído. 

Inicialmente foi previsto levantar a opinião dos usuários, incluindo profissionais e 

acompanhantes/cuidadores, frente a dificuldade em verificar a opinião dos pacientes, 

devido às restrições físicas e neurológicas que apresentam. Aproximadamente 80% dos 

pacientes atendidos no ginásio de reabilitação do CRI possuem paralisia cerebral.  

Ao aplicar um pré-teste com os acompanhantes constatou-se a dificuldade desses 

usuários em avaliar o ambiente físico. Por esta razão, nesta pesquisa optou-se por restringir 

os grupos de usuários investigados aos profissionais (fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais) que atuam no ginásio de reabilitação. 

Para associar a opinião destes profissionais à avaliação técnica, utilizou-se da 

abordagem multimétodos, ou triangulação metodológica, estratégia que confere maior 

confiabilidade aos resultados. 

Os métodos e técnicas adotados foram divididos em: aproximação com o objeto, 

avaliação técnica e opinião dos usuários. As técnicas de coleta de dados e os instrumentos 

utilizados em cada abordagem serão explanados conforme apresentação, a seguir, das 

etapas do estudo. 

3.3. ETAPAS DO ESTUDO 

Este estudo foi dividido em quatro etapas, descritos abaixo: 

Etapa1: Revisão bibliográfica e levantamento das políticas e normas vigentes para 

embasar os aspectos a serem investigados; 

Etapa2: Estudo de referência, como benchmark para o estudo posterior, realizado 

no Centro de Reabilitação SARAH, unidade Fortaleza, Ceará. Por meio de uma avaliação 
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técnica buscou-se verificar as estratégias utilizadas no projeto arquitetônico do ginásio de 

reabilitação infantil, que considerem o conforto luminoso a fim de apreender soluções 

projetuais.  

Etapa3: Estudo de caso no ginásio de reabilitação do CRI localizado em Natal-RN, 

realizado a partir de diversos métodos e técnicas utilizados em APO, adaptados com o 

intuito de relacionar humanização, conforto luminoso e satisfação dos usuários. 

Etapa4: Análise e discussão dos resultados e elaboração de recomendações 

projetuais para o estudo de caso e para projetos semelhantes localizados na mesma latitude 

e com o mesmo tipo de céu. 

A Figura 3.2 apresenta as quatro etapas da pesquisa de forma esquemática, com os 

métodos e técnicas aplicadas em cada etapa do estudo. 

Figura 3.2: Esquema com as etapas da pesquisa, com métodos e técnicas elencados de acordo com o 

foco de cada etapa. 

 
Fonte: Produção da autora. 

O detalhamento dos métodos, técnicas e instrumentos empregados para analisar o 

estudo de referência (etapa 2) e o estudo de caso (etapa 3) serão descritos nos itens 

subsequentes. 
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3.4. ESTUDO DE REFERÊNCIA 

Ao analisar o projeto arquitetônico de autoria de Lelé para o ginásio infantil do 

SARAH Fortaleza, nota-se a aplicação de princípios que objetivam o bem estar dos 

usuários e a eficiência energética, como: orientação solar, aproveitamento da ventilação e 

iluminação natural, dimensionamento de aberturas (portas e janelas), de proteções solares, 

escolha de materiais, formas, cores e proporções dos espaços exteriores e interiores. 

O estudo de referência contemplou duas etapas: aproximação e avaliação técnica 

dos aspectos arquitetônicos relativos ao aproveitamento da iluminação natural, bem como 

seus aspectos humanizadores. 

Embora não se caracterize como uma Avaliação Pós-Ocupação (que pressupõe a 

opinião dos usuários) este estudo de referência empregou métodos e técnicas desta 

estratégia de pesquisa. 

3.4.1.  Aproximação 

A primeira etapa – aproximação - destinou-se à revisão bibliográfica, visita 

exploratória e elaboração do formulário de avaliação utilizado no trabalho de campo. A 

vasta literatura sobre a Rede SARAH facilitou compreensão dos princípios e das soluções 

arquitetônicas adotados por Lelé (LATORRACA, 2000; EKERMAN, 2005; PÉREN, 

2006; WESTPHAL, 2007). A visita exploratória foi uma primeira aproximação com a 

Rede SARAH e com a unidade Fortaleza (Anexo A). Já a análise dos manuais, cartilhas, 

normas e políticas nacionais vigentes, delinearam os aspectos analisados na avaliação 

técnica do ginásio de reabilitação infantil. Ainda nessa etapa, elaborou-se o formulário de 

avaliação utilizado no trabalho de campo. 

3.4.2.  Avaliação técnica 

Durante a avaliação técnica foram realizadas as visitas técnicas (anexo B) que 

contemplaram o levantamento do projeto arquitetônico, preenchimento do formulário 

de avaliação,observação direta, registro fotográfico, medições de níveis de 

iluminância, além de frequência a palestras ministradas por pessoas-chave do Centro, e 

conversas informais com alguns profissionais. 

Com o objetivo de obter uma compreensão do desempenho ambiental, relativo ao 

conforto luminoso do ginásio de reabilitação infantil, elaborou-se um formulário tipo 

checklist, que teve como referência as normas NBR ISO 8995 (ABNT, 2013), NBR 15215 
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(ABNT, 2005), a resolução RDC-50 (ANVISA, 2002) e os instrumentos elaborados por 

Sampaio (2005), Amorim (2007) e Machado (2012).  

O formulário de avaliação (Apêndice A) foi dividido em quatro categorias de 

análise: aspectos técnico-construtivos, relação com exterior, relação visual interna e 

elementos de qualidade. Os critérios de análise estão descritos no item 3.6. 

Para avaliar cada um, foram definidos parâmetros, totalizando vinte e cinco itens. 

Para cada parâmetro foram definidos objetivos e requisitos, facilitando a avaliação. O 

preenchimento do formulário consiste em responder se cada objetivo é atendido e forma 

simples (sim ou não). Além disso, uma coluna para comentários possibilita detalhar a 

avaliação de cada item, quando necessário. 

As medições de níveis de iluminância foram realizadas em seis pontos, com auxílio 

de luxímetro digital portátil, posicionado a 50 cm de altura do chão, nos dias 26 de abril de 

2013 entre das 15h00 às 16h00 e 27 de abril de 2013 das 9h00 às 10h00 e das 13h00 as 

14h00 (ambas com céu parcialmente encoberto). 

Após as visitas técnicas, realizou-se o ordenamento dos dados.A análise dos dados 

coletados durante as visitas técnicas (projeto arquitetônico, níveis de iluminância, 

formulário de avaliação e observações livres) subsidiaram o estudo de caso.  

O instrumento elaborado e aplicado pela pesquisadora no estudo de referência para 

avaliar o conforto luminoso será descrito a seguir. 

3.5. ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso no ginásio do Centro de Reabilitação Infantil em Natal-RN (CRI) 

teve como referência a política de humanização hospitalar, o manual de ambiência dos 

centros especializados em reabilitação e o projeto elaborado pelo arquiteto João Filgueiras 

Lima (Lelé) para o Centro de Reabilitação SARAH, unidade Fortaleza- CE (etapas1 e 2). 

Para verificar a influência do conforto luminoso na satisfação dos profissionais que 

atuam no ginásio do CRI, o estudo de caso contemplou uma avaliação pós-ocupação 

técnico-funcional.  A qualidade dos espaços terapêuticos do ginásio foi analisada por meio 

de avaliação técnica e opinião dos usuários (pesquisadores, especialistas e profissionais 

que atuam no ginásio), considerando aspectos qualitativos da iluminação natural.  

A Figura3.3 (adaptada de Moore, 1984) ilustra a proposta do estudo, que buscou 

com uma abordagem multimétodos investigar a relação entre o ambiente (ginásio de 
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reabilitação), o grupo de usuários (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que atuam no 

ginásio) e o fenômeno investigado (conforto luminoso). A pesquisa consiste no encontro 

desses três eixos, levando em consideração um quarto eixo, o tempo - período em que foi 

realizada a pesquisa (de maio de 2012 a dezembro de 2013). 

Figura3.3: Esquema com a proposta do estudo das inter-relações pessoa-ambiente 

 
Fonte: Adaptado de G. Moore, 1984 

Por meio de uma Avaliação Pós-Ocupação técnico-funcional executada em longo 

prazo, de nível 3 ou diagnóstico (ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992) avaliou-se o conforto 

luminoso a partir da relação pessoa-ambiente e sua interferência mútua no espaço 

terapêutico. Esta estratégia de pesquisa foi dividida em três etapas: aproximação com o 

objeto, avaliação técnica e opinião dos profissionais.  

Na primeira etapa (aproximação com o objeto) foram realizadas visitas 

exploratórias, walkthrough, registro fotográfico, entrevistas abertas, levantamento de 

projeto arquitetônico e avaliação com base nas normas RDC nº 50 (ANVISA, 2002) e 

NBR 9050 (ABNT, 2004).  

Na segunda etapa, a APO foi estruturada em dois níveis de avaliação: avaliação 

técnica e opinião dos profissionais. A avaliação técnica considerou a avaliação de duas 

especialistas em arquitetura hospitalar e medições de níveis de iluminância, possibilitando 

a avaliação técnica das condições construtivas e funcionais do edifício em relação às 

variáveis de conforto luminoso investigadas.  

Na terceira etapa, colheu-se a opinião dos profissionais (fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais) que atuam no ginásio e cuidadores/responsáveis pelos pacientes, 
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tendo como suporte entrevistas abertas, entrevistas semi-estruturadas, poema dos desejos, 

entrevistas baseadas no poema dos desejos e grupo focal. 

Os aspectos avaliados em cada etapa foram sujeitos à revisão e redução para as 

etapas posteriores de acordo com os resultados verificados. Assim, adotou-se a Avaliação 

Pós-Ocupação Técnico Funcional como estratégia para análise comparativa entre as 

condições de conforto luminoso (aspectos construtivos, acesso visual a paisagem, interação 

visual e elementos de qualidade) e os níveis de satisfação dos usuários. 

3.5.1. Aproximação com o objeto de estudo 

Para compreender as especificidades da tipologia estudada realizou-se uma análise 

dos aspectos físicos relativos à edificação. Para isto, foram utilizadas as técnicas: visitas 

exploratórias, análise de walkthough, levantamento do projeto arquitetônico, formulário de 

aproximação e entrevistas (não estruturadas e semi-estruturadas). Um breve detalhamento 

dos métodos e técnicas aplicados será apresentado a seguir. 

3.5.1.1. Visitas Exploratórias e Análise Walkthrough 

Visitas exploratórias têm como objetivo de realizar um reconhecimento inicial da 

instituição. Nesta etapa realizou-se também uma apresentação da pesquisa aos gestores 

para obtenção das autorizações necessárias para sua realização (Anexo C). 

Para uma exploração inicial, foram realizados percursos dialogados (walkthrough) 

complementado por fotografias. Durante o percurso foram observados aspectos técnicos, 

construtivos, funcionais, estéticos e comportamentais. O reconhecimento dos ambientes do 

Centro contou com a responsável pelo setor de Recursos Humanos. O segundo percurso 

acompanhou uma fisioterapeuta e o terceiro, um responsável pela limpeza. Nesta etapa foi 

possível identificar o ginásio de reabilitação infantil como espaço chave no processo de 

reabilitação dos pacientes.  

Também foram verificados aspectos técnicos e funcionais com o auxílio de um 

formulário tipo checklist (Apêndice B). A revisão bibliográfica e a análise walkthrough 

subsidiaram a definição dos aspectos verificados. O instrumento foi elaborado por quatro 

pesquisadoras (VALVERDE et al., 2013), tendo como referência o instrumento 

desenvolvido por Thomazoni (2009) e as recomendações contempladas pela RDC nº50 

(ANVISA, 2002) e NBR 9050 (ABNT, 2004). Os aspectos avaliados foram: acesso, 

sinalização, espaços sociais, comunicação/atendimento, piso, parede, 

acessibilidade/desenho universal, mobiliário, programa arquitetônico, segurança e 
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manutenção, conforto ambiental, elementos de qualidade e navegabilidade. O formulário 

foi preenchido conjuntamente pelas pesquisadoras, a fim de garantir neutralidade aos 

resultados coletados. Com isso, considerações preliminares sobre o objeto de estudo 

orientaram as etapas seguintes da pesquisa. 

3.5.1.2. Levantamento do Projeto Arquitetônico 

O projeto de arquitetura original foi disponibilizado durante visitas exploratórias 

pelo Setor de Recursos Humanos. No entanto, além de desatualizados, os projetos eram 

carentes de informações sobre o ginásio, que foi modificado após reforma finalizada ao 

final do primeiro semestre de 2012. O projeto referente às alterações na estrutura física do 

ginásio de reabilitação infantil do CRI foi disponibilizado pelo Grupo Auxiliar de 

Engenharia e Projetos (GAEP) da Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP) - 

responsável pelo Centro de Reabilitação Infantil (CRI).  

Na GAEP, além dos arquivos digitais com as plantas relativas ao projeto 

arquitetônico atualizado do CRI, também foram disponibilizadas informações relativas à 

legislação vigente, procedimentos e protocolos internos à SESAP (também em formato 

digital). Além da compatibilização do projeto idealizado coma realidade executada, 

informações complementares como dimensões e alturas dos sistemas de abertura e 

sombreamento foram checadas para cálculo do percentual de aberturas na fachada (PAF). 

3.5.1.3. Entrevistas com pessoas-chave 

Os resultados obtidos com essa técnica são qualitativos e registram a opinião de 

pessoas-chave ou líderes. Por isso, devem ser usadas juntamente com outros métodos 

(ORNSTEIN, 1995). Com esse propósito, o uso desta técnica auxiliou a elaboração dos 

instrumentos aplicados para avaliação dos especialistas e dos profissionais. 

Inicialmente foram realizadas duas entrevistas não estruturadas (sem roteiro), no 

intuito de compreender o contexto e a problemática do Centro. A primeira, com a 

fisioterapeuta responsável pelo ginásio de reabilitação, buscou compreender a rotina de uso 

dos espaços terapêuticos do ginásio. A segunda abordou a arquiteta e urbanista da GAEP 

(setor da SESAP), responsável pelo projeto arquitetônico da reforma do ginásio (concluída 

em julho de 2012), e tratou sobre as normas vigentes e as alterações efetuadas no leiaute 

ginásio. Ambas foram registradas por meio de gravação de áudio e anotações. 

Posteriormente, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com pessoas chave 

(gestores do centro e arquiteta que concebeu o projeto do Centro). Para as entrevistas com 
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os gestores do CRI (diretor geral e coordenadora técnica da reabilitação) definiu-se um 

roteiro com os principais temas a serem abordados (Apêndices C e D). Nesse caso, o 

objetivo foi conhecer as expectativas da gestão em relação à humanização e ao conforto 

luminoso do ginásio de reabilitação. Ambas foram registradas por meio de gravação de 

áudio. As falas transcritas estão identificadas por siglas, que identificando primeiramente a 

técnica (E), depois a ordem em que foram realizadas as entrevistas (01 a 03), e ao final a 

função do entrevistado (DG – diretor geral, CT – coordenadora técnica e A – arquiteta). 

A entrevista semi-estruturada realizada com a arquiteta que projetou o CRI teve 

como objetivo compreender as soluções arquitetônicas e os critérios utilizados para a 

concepção do edifício em relação aos aspectos ambientais e humanizadores. No apêndice E 

encontra-se o roteiro da entrevista, que foi registrada por meio de gravação de áudio.  

3.5.2. Avaliação técnica 

Para avaliar a qualidade e a quantidade de luz natural que incide sobre as aberturas 

foram realizadas avaliações feitas por especialistas em arquitetura hospitalar e medições de 

níveis de iluminância nos planos de trabalho durante as entrevistas realizadas com as 

profissionais em suas estações de trabalho. 

3.5.2.1. Avaliação dos especialistas 

Como o estudo parte do pressuposto de que o espaço é atuante, influenciando a 

satisfação de seus usuários, foi fundamental verificar se o ambiente físico do ginásio de 

reabilitação atendia aos requisitos de qualidade investigados. Para tanto, incorporou-se a 

APO a avaliação dos especialistas. Este método garante maior confiabilidade ao estudo, 

uma vez que os especialistas possuem uma formação teórica e prática em projetos de 

Estabelecimentos de Assistência à Saúde.   

Para avaliar as consequências ambientais advindas da iluminação natural no ginásio 

de reabilitação utilizou-se o mesmo formulário de avaliação (Apêndice A) aplicado pela 

pesquisadora ao estudo de referência, realizado no SARAH Fortaleza. Com parâmetros que 

buscam verificar a qualidade lumínica a partir da relação entre os espaços externos e 

internos da edificação, o instrumento contempla quatro categorias de análise- aspectos 

técnico-construtivos, relação com exterior, relação visual interna e elementos de qualidade 

- subdivididas em vinte e cinco itens, conforme apresentado no estudo de referência.  

A avaliação foi realizada por duas arquitetas especializadas em arquitetura 

hospitalar, no turno matutino em julho de 2013. As categorias avaliadas foram: aspectos 
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técnico-construtivos, relação com exterior, relação visual interna e elementos de qualidade. 

Os parâmetros avaliados e seus objetivos constam na Figura 3.4. 

Figura 3.4: Quadro com parâmetros avaliados pelos especialistas. 

Ambiência x Conforto luminoso Objetivos 

Aspectos 

técnico-

construtivos 

 

Aproveitamento da luz natural 
Estimular o uso da luz natural e diminuição do gasto 

energético com iluminação artificial 

Controle de ofuscamento 
Superfícies que não causem ofuscamento durante a realização 

das atividades terapêuticas 

Presença de janelas com 

possibilidade de abertura 

Permitir iluminação natural e ventilação natural; 

Controle de qualidade e quantidade luz natural e visão para o 

exterior 

Adequação sistema de abertura 

Controle de qualidade e quantidade luz natural no interior da 

edificação; 

Distribuição das aberturas na fachada em relação à entrada de 

luz e controle solar 

(Diagrama Morfológico) 

Sistemas de Sombreamento das 

fachadas 

Mecanismos de controle da radiação solar recebida no 

interior da edificação 

Aberturas zenitais 
Condicionam a distribuição de luz natural direta ou difusa à 

edificação. 

Relação com 

exterior 

Acesso visual à paisagem 
Comprovar conceito de ambiente restaurador (contato com a 

natureza propicia equilíbrio mental). 

Acesso visual ao exterior 
Distrações externas podem interferir no atendimento de 

forma positiva ou negativa dependendo da patologia 

Relação de uso com o exterior  

Acesso à área verde  
Verificar a utilização das áreas verdes (ajardinadas) pelos 

usuários. 

Relação com entorno imediato 
Noção meteorológica de tempo proporciona equilíbrio 

emocional (segurança) 

Relação visual 

interna 

Privacidade visual Conceito PNH - Acolhimento 

Interação visual 

Conceito PNH – Transversalidade 

A Humanização, como uma política transversal, supõe 

necessariamente que sejam ultrapassadas as fronteiras, muitas 

vezes rígidas, dos diferentes núcleos de saber/poder que se 

ocupam da produção da saúde (Humaniza SUS-PNH). 

Elementos de 

qualidade 

Seleção de cores 

Devem ser claras e estimular de maneira adequada o usuário, 

a fim de não propiciar um excesso de estímulos que gerem 

estresse. 

Elementos visuais lúdicos 
Comprovar que elementos de estimulação visual/ sensorial 

auxiliam na reabilitação infantil. 

Estímulos sensoriais 

Cores 

Sons 

Cheiros 

Texturas 

Dimensão dos ambientes  

Adequação quantidade de 

ambientes 

Escassez 

Ociosidade 

Disponibilidade espaços de terapia 

em ambiente externo 

 

Tratamento externo (Paisagismo) 
Presença de vegetação contribui para conforto ambiental e 

restauração 

Fluxo de pessoas  (funcionário, paciente, acompanhante) 

Adequação layout   

Conforto mobiliário  

Segurança uso espaço/ mobiliário  

Legibilidade Clareza na compreensão/ leitura do espaço 

Fonte: Própria autora. 
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3.5.2.2. Níveis de iluminância 

Os níveis de iluminância nos planos de trabalho foram medidos durante as 

entrevistas realizadas com os profissionais em suas estações de trabalho, na etapa referente 

a opinião dos profissionais (ver item 3.5.3.3.). As medições foram feitas com luxímetro 

digital portátil (marca Instrutherm, modelo LD-200), durante o período entre os meses de 

outubro e dezembro de 2013, considerando os dois turnos de trabalho (manhã e tarde), e 

condição de céu típica, parcialmente encoberto. 

3.5.3.  Opinião dos profissionais 

Nessa etapa buscou-se verificar a satisfaçãodos19 profissionais que atuam no 

ginásio (treze fisioterapeutas e seis terapeutas ocupacionais) em relação ao ambiente físico 

e ao conforto luminoso. Para tanto, as técnicas aplicadas foram: 

3.5.3.1. Poema dos desejos 

Neste estudo, o poema dos desejos apresentou-se como uma ficha com linhas para 

respostas escritas para complementar a frase: “Eu gostaria que o ginásio de reabilitação 

fosse...” (Apêndice F). A aplicação desta técnica teve como objetivo coletar informações 

para discussão no grupo focal. 

3.5.3.2. Grupo focal 

A técnica de discussão grupal buscou compreender como os profissionais que 

atuam no ginásio percebem e avaliam seu local de trabalho. Por ser o primeiro contato 

direto com estes usuários, optou-se por não restringir a discussão aos atributos de conforto 

luminoso investigados e tratar os aspectos arquitetônicos observados e destacados nas fases 

iniciais do estudo. Os aspectos discutidos foram: programa, conforto ambiental, espaços 

sociais, elementos de qualidade, mobiliário, comunicação visual, acessos e deslocamentos, 

e segurança e manutenção. 

Para realização do grupo focal foi elaborado um roteiro semi-estruturado (Apêndice 

G) com o auxilio das pesquisadoras que participaram do preenchimento do checklist. A 

atividade teve a participação de dez profissionais e foi conduzida por duas pesquisadoras, 

enquanto as demais realizavam anotações e registro de áudio. Os fragmentos retirados do 

grupo focal serão identificados por siglas iniciadas por GF (referente à técnica), seguido da 

função exercida pelo profissional (F – fisioterapeuta e TO – terapeuta ocupacional) e por 

um número atribuído ao participante. 
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3.5.3.3. Entrevista estruturada 

Conforme a pesquisa foi avançando, a escolha da técnica utilizada para coleta de 

dados buscou assegurar que os sujeitos iriam avaliar o conforto luminoso e não apenas o 

ambiente físico. Nesse sentido, o fato do ginásio de reabilitação ser um ambiente neutro, 

sem muitos elementos estéticos, favoreceu o julgamento pelos usuários.  

Outro fator determinante na escolha desta técnica foi o universo da pesquisa (19 

profissionais), que não possibilitaria tratar os dados quantitativamente. Assim, para 

investigar o grau de satisfação dos profissionais que atuam no ginásio em relação às 

variáveis de conforto luminoso avaliadas neste estudo, elaborou-se um roteiro com 

perguntas fechadas (Apêndice H).  

O instrumento possui vinte e sete perguntas fechadas. Além de informações sobre 

as características do usuário e de sua estação de trabalho, o roteiro contempla suas 

percepções e avaliações sobre a qualidade lumínica do ginásio de reabilitação.Para isso, 

abordou as seguintes categorias de análise: iluminação natural, relação visual interior-

exterior, relação visual interna e elementos de qualidade.  

O roteiro foi estruturado de modo que o usuário avaliasse tanto o espaço físico do 

ginásio, quanto sua estação de trabalho. Para as perguntas relacionadas à qualidade 

ambiental, as opções de respostas foram categorizadas em uma escala de 1 a 4 (sendo 1 = 

péssimo, 2 = ruim, 3 = bom e 4 =ótimo), evitando assim, a neutralidade nas respostas. A 

satisfação dos profissionais em relação aos parâmetros considerou as médias das respostas. 

O roteiro também contemplou perguntas relativas a percepção ambiental. 

A percepção dos profissionais em relação ao ambiente físico do ginásio foi 

verificada por meio de respostas que variaram numa escala crescente de 1 a 4, sendo: 1 = 

muito desagradável, 2 = desagradável, 3 = agradável e 4 = muito agradável. 

Apesar do caráter objetivo do roteiro, durante a aplicação do instrumento os 

comentários dos entrevistados foram registrados, contribuindo com mais informações a 

respeito dos itens avaliados. Os fragmentos retirados da entrevista estruturada serão 

identificados por siglas iniciadas por EE (referente à técnica) seguido de sua função (F – 

fisioterapeuta e TO – terapeuta ocupacional) e por um número atribuído ao participante. 

Durante as entrevistas também foram medidos os níveis de iluminância nos planos 

de trabalho, para averiguar se os espaços terapêuticos do ginásio de reabilitação 

proporcionam as condições necessárias à realização das tarefas visuais: atender, habilitar e 
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orientar pacientes e acompanhantes; realizar diagnóstico; prescrever atividades; estimular 

cognição; dentre outras. Segundo a norma vigente NBR ISO 8995 (ABNT, 2013), em salas 

para exercícios físicos, salas de esportes ou ginásios, e enfermarias para exames simples, o 

valor de iluminância mantida (𝐸 m) recomendado é de 300 lux. 

Para as medições utilizou-se luxímetro digital portátil (Figura 3.5). O uso deste 

equipamento possibilitou verificar a quantidade de luz incidente nos tatames de 

atendimento, local onde ocorre a maior parte do atendimento e onde as profissionais 

passam a maior parte do tempo. As condições de uso dos ambientes foram mantidas, uma 

vez que as entrevistas foram aplicadas pela pesquisadora, durante os intervalos entre os 

atendimentos, nos turno matutino e vespertino.  

Os níveis de iluminância foram medidos conforme as profissionais utilizam o 

espaço (com as janelas venezianas parcialmente abertas e com uso de iluminação 

artificial). Os pontos de medição estão representados em planta baixa, no Apêndice I. 

Conforme ilustrado na Figura 3.6, os valores de iluminância horizontal foram obtidos 

posicionando-se o luxímetro sobre o centro dos tatames de atendimento, aproximadamente 

50 centímetros do chão, altura correspondente ao plano de trabalho. 

Figura 3.5: Fotografia do luxímetro digital 

portátil modelo LD-200, marca Instrutherm, 

utilizado para medir os níveis de iluminância nos 

planos de trabalho durante as entrevistas 

estruturadas realizadas com os profissionais. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 3.6: Fotografia do tatame de 

atendimento, que corresponde ao plano de trabalho 

das atividades de fisioterapia e terapia ocupacional 

realizadas no ginásio do CRI, Natal. 

 
Fonte: Produção da autora. 

De acordo com Ornstein e Roméro (1992), as medições e observações realizadas 

pelos pesquisadores são comparadas qualitativamente com os levantamentos realizados 

juntos aos usuários. Contudo, sua importância pode ser maior ou menor que a opinião dos 

usuários em função do estudo de caso e da gravidade com que os usuários são afetados 
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pelos problemas. Neste estudo, os níveis de iluminância foram verificados no intuito de 

relacioná-los com a satisfação dos profissionais e com as estações de trabalho. 

3.5.4. Apresentação dos resultados 

Nesta pesquisa, o diagnóstico será apresentado por meio de matriz de descobertas e 

quadro de recomendações. 

A matriz de descobertas é um instrumento gráfico- onde cada descrição é feita 

sobre uma base contendo uma planta baixa e fotografias dos ambientes e a indicação do 

instrumento que gerou cada descoberta – que permite reunir e relacionar as principais 

qualidades e problemas identificados na APO, possibilitando uma visão panorâmica, não 

fragmentada do ambiente analisado (RHEINGANTZ et al., 2009). 

Também conhecido como mapa de descobertas, visa a percepção global das 

principais classes de patologias e dos aspectos positivos da edificação. Por tratar-se de um 

instrumento de síntese dos resultados obtidos a partir dos métodos aplicado, direciona as 

recomendações (PENNA, 2004).  

A matriz de descobertas compila as informações coletadas com os métodos e 

técnicas utilizados na APO. Nesta pesquisa, reúne as quatro variáveis de conforto luminoso 

investigadas (aspectos técnico-construtivos, relação com exterior, relação visual interna e 

elementos de qualidade), representadas graficamente, conforme pictogramas abaixo 

(Figura 3.7). A fonte da informação é identificada pelas formas representadas na  

Figura 3.8. Cada parâmetro avaliado é apresentado, conforme ilustrado na Figura 

3.9. 

Figura 3.7: Pictogramas utilizados na matriz de descobertas, referentes às categorias de análise 

 
Fonte: Produção da autora. 

 

Figura 3.8: Representação do grupo de usuários que participaram da avaliação pós-ocupação 

técnico- funcional do CRI, Natal. 

 
Fonte: Produção da autora. 



79 

 

Figura 3.9: Legenda da Matriz de Descoberta 

 
Fonte: Valverde et al., 2012 

O quadro de recomendações é um dos produtos decorrentes de uma APO. Para o 

estudo de caso, a elaboração das recomendações teve como suporte os procedimentos e 

diagnósticos da APO técnico-funcional e as lições apreendidas no estudo de referência.  

As recomendações são apresentadas conforme a complexidade para sua 

implantação (curto, médio e longo prazo). A definição dos prazos teve como critério o 

tempo necessário para execução das intervenções, levando em consideração que a 

instituição dispõe de verba federal para implantação do CER3, desconsiderando os 

procedimentos necessários para aprovação e licitação de obras na SESAP-RN. Para as 

recomendações de curto prazo foram consideradas intervenções de até 6 meses. As de 

médio prazo, intervenções de 7 a 12 meses. E para as de longo prazo, mais de 12 meses. 

3.6. CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

A análise qualitativa foi realizada com base no estudo de referência, na avaliação 

dos especialistas e na opinião dos profissionais que atuam no ginásio. Além das normas 

vigentes (NBR ISO 8995/2013 e RDC-50/2002), o estudo considerou o conceito de 

ambiência da Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2004b) e de ambiente 

restaurador (KAPLAN; KAPLAN, 1989). 

Para avaliar o conforto luminoso no estudo de caso considerou-se a percepção de 

dois grupos de usuários (especialistas e profissionais) sobre a qualidade ambiental em 

relação ao comportamento da luz natural incidente e refletida, as necessidades visuais, os 

níveis de iluminância, o contato visual com o exterior, o uso de cores e a humanização dos 

espaços. Tais atributos foram divididos em quatro categorias de análise: aspectos técnico-

construtivos, relação com exterior, relação visual interna e elementos de qualidade. Para 

analisá-las, foram definidos critérios de análise, apresentados a seguir. 
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3.6.1. Aspectos técnico-construtivos 

Os parâmetros avaliados foram: níveis de iluminância, aproveitamento da luz 

natural, presença de janelas com possibilidade de abertura, controle de ofuscamento, 

adequação sistema de abertura, sistemas de sombreamento e aberturas zenitais. 

A avaliação das iluminâncias medidas foi comparada com os valores recomendados 

pela norma brasileira NBR ISO 8995-1/2013, que substitui a NBR 5413/92, citada pela 

RDC nº50/02 (ANVISA, 2002) como padrão para promoção de conforto ambiental. Como 

a norma não especifica valores para ginásios de reabilitação, adotou-se como critério a 

similaridade das atividades e das tarefas realizadas. A norma recomenda 300lux para salas 

de exercício físico, salas multiuso, salas de esporte e ginásio. 

Os sistemas de abertura foram avaliados a partir de parâmetros relativos ao 

aproveitamento da luz natural. Também foi analisada a presença de janelas com 

possibilidade de abertura (por permitirem iluminação e ventilação natural, e relação com 

o ambiente externo), e sua adequação em relação ao controle da quantidade e da qualidade 

de luz natural no interior da edificação. 

Também foram avaliadas as cores e os acabamentos de superfícies como paredes, 

piso e planos de trabalho (tatames de atendimento e mesas), a fim de verificar se estas 

favorecem o controle de ofuscamento durante a realização das atividades terapêuticas. A 

adequação do sistema de abertura também interfere na qualidade da iluminação natural no 

interior do ambiente, por isso a presença de sistemas que possibilitem o controle da 

incidência de radiação solar direta também foi avaliada. 

Sistemas de sombreamento são mecanismos de controle da radiação solar 

recebida no interior da edificação. Ao amenizar a incidência solar direta, possibilitam 

iluminação natural difusa no ambiente, favorecendo o conforto luminoso. Já as aberturas 

zenitais podem condicionar a distribuição de luz natural direta ou difusa à edificação de 

forma homogênea, reduzindo contrastes que geram desconforto. À vista disso, analisou-se 

a presença desses elementos no edifício, como: brises, clarabóias, sheds e cobogós. 

3.6.2. Relação com exterior 

Para esta categoria foram avaliados os seguintes itens: acesso visual à paisagem, 

acesso visual ao exterior, relação de uso com o exterior, acesso à área verde, relação 

com entorno imediato e disponibilidade espaços de terapia em ambiente externo. 

Estes itens levaram em consideração a importância do entorno para o conforto luminoso no 
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interior da edificação. E ainda, a valorização da paisagem no processo terapêutico. 

Todavia, distrações externas podem interferir no atendimento de forma positiva ou 

negativa dependendo da patologia, por isso a tipologia deve ser considerada para avaliação. 

3.6.3. Relação visual interna 

Conforme a nomenclatura sugere, a proposta física para um ginásio de reabilitação 

subentende um espaço amplo e sem barreiras físicas. Diante desta configuração espacial, 

investigou-se o binômio interação-privacidade visual a fim de verificar as interferências 

da forma no conforto luminoso. 

3.6.4. Elementos de qualidade 

Tendo a humanização hospitalar como linha guia desta pesquisa, também foram 

avaliados: seleção de cores, elementos visuais lúdicos, elementos sensoriais, dimensão 

dos ambientes, Adequação quantidade de ambientes, tratamento externo 

(paisagismo), fluxo de pessoas, adequação leiaute, conforto mobiliário, segurança uso 

espaço/ mobiliário e legibilidade. 

Tais parâmetros possuem relação (direta ou indireta) com os atributos de qualidade 

lumínica. Embora todos tenham sido contemplados na APO, optou-se por discutir nos 

resultados aqueles que possuem relação mais direta com o conforto luminoso. 

Dentre eles, destaca-se a seleção de cores. As superfícies são fonte de estímulos 

visuais e responsáveis pela iluminação no interior do ambiente. Por esse motivo, as cores 

das superfícies devem ser claras e estimular de maneira adequada o usuário, a fim de não 

propiciar um excesso de estímulos que gerem estresse, ou seja, desconforto. 

De acordo com o manual de ambiência, para centros especializados em reabilitação 

(BRASIL, 2013), o ambiente terapêutico deve preconizar espaços agradáveis que auxiliem 

na recuperação. Elementos de estimulação visual/ sensorial são favoráveis na reabilitação 

infantil, e por isso, elementos visuais lúdicos foram observados como um aspecto 

associado ao conforto luminoso, bem como os elementos de estímulo sensoriais, como: 

cores, sons, cheiros e texturas. 

O ambiente físico do ginásio foi avaliado em relação à dimensão e adequação da 

quantidade de ambientes, adequação do leiaute, fluxo de pessoas, conforto do mobiliário, 

segurança e uso do espaço e do mobiliário e legibilidade. 

Outro aspecto avaliado foi o tratamento do paisagismo. Entendido como elemento 

humanizador, as áreas verdes contribuem para conforto ambiental e para a restauração.  
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4. ESTUDO DE REFERÊNCIA: SARAH, CE 

Os hospitais públicos da Rede Sarah Kubitschek são especializados na reabilitação 

de pacientes com problemas no sistema nervoso central e locomotor. A Rede tem como 

objetivo prestar assistência qualificada e gratuita à população, compreendendo o 

desenvolvimento integrado do Programa de Medicina do Aparelho Locomotor e 

Reabilitação.  

A unidade Fortaleza da Rede SARAH dedica-se à reabilitação de crianças e 

adultos, oferecendo-os atendimento ambulatorial e unidades de internação. Segundo dados 

divulgados no site oficial da Rede, em 2012, a unidade atendeu a 128.959 pacientes, com 

cerca de 520 atendimentos/ dia em média, totalizando 2.310.877 procedimentos de 

assistência médica e de reabilitação. 

O Hospital de Medicina do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek (Figura 4.1) foi 

inaugurado em 1991, e sua estrutura física dispunha de enfermarias, apartamentos, 

solários, ambulatório e serviços técnicos. Na fotografia da maquete da unidade (Figura 

4.2)é possível visualizar todo o complexo hospitalar.O ginásio de reabilitação infantil e a 

residência médica foram construídos posteriormente, conforme ilustrado na fotografia 

tirada após a inauguração (Figura 4.3), onde nota-se a ausência destes. 

O estudo de referência contemplou uma avaliação técnica do ginásio infantil da 

unidade Fortaleza da Rede SARAH. Para tanto, utilizou-se um formulário de avaliação, 

elaborado a fim de analisar soluções projetuais de conforto luminoso e medições de 

iluminância nos principais pontos do ginásio. As visitas técnicas foram realizadas entre os 

dias vinte e quatro e vinte e seis de abril de 2013, e acompanharam o horário de 

funcionamento da unidade (das 8h00min às 17h00min).  Antes da avaliação técnica do 

ginásio infantil, foram realizados procedimentos de aproximação com a Rede SARAH e 

com a unidade, como: walkthrough nos ginásios adulto e infantil, levantamento do projeto 

arquitetônico, registro fotográfico e observação livre. A descrição do objeto de estudo, os 

resultados e as lições apreendidas constam nos itens subseqüentes. 

 

 

 

 



83 

 

Figura 4.1: Fotografias do exterior Hospital de Medicina do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek 

(unidade Fortaleza do SARAH) 

 
Fonte: site oficial da Rede SARAH. 

Figura 4.2: Maquete do SARAH, unidade Fortaleza (CE). 

 
Fonte: Latorraca, 2000 

Figura 4.3: Fotografia aérea do Hospital de Medicina do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek 

Fortaleza tirada após a inauguração em 1991. 

 
Fonte: Latorraca, 2000 
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4.1. APROXIMAÇÃO 

A unidade SARAH Fortaleza dispõe de área total de 81.574m² e uma estrutura 

física com piscinas internas, externas e varandas que favorecem a humanização do 

tratamento, baseado na mobilidade dos pacientes em permanente contato com as áreas 

externas. Na Figura 4.4 são apresentados os dados gerais da unidade, situada no bairro 

Passaré no município de Fortaleza-CE, uma zona urbana pouco adensada e de gabarito 

baixo, conforme ilustrado na Figura 4.5 (vista aérea da malha urbana onde se localiza a 

unidade).  

Figura 4.4: Quadro com dados gerais do SARAH, Unidade Fortaleza. 

FICHA TÉCNICA                                                        CLIMA 

Edificação: Centro de Reabilitação Infantil Tipo: quente úmido 

Tipologia: Público/ Saúde Temperatura média anual: 26◦C 

Localização: Av. Juscelino Kubitschek, 4500 –Passaré Média mensal (máxima): 29,4◦C 

Latitude: 03º 49' 02" S Média mensal (mínima): 23◦C 

Longitude: 38º 31' 58" O Horas de insolação anual: 2.870 hs 

Altitude: 30m Zona bioclimática: 8 

Ano do projeto: 1991 Tipo céu: parcialmente encoberto 

Ano da inauguração: 2001  

Arquiteto: João Filgueiras Lima (Lelé)  

Fonte: INMET, 2014; VIANNA; GONÇALVES, 2007. 

Figura 4.5: Vista aérea do entorno do Hospital de Reabilitação da Rede SARAH, unidade Fortaleza. 

 
Fonte: Google Earth. 
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O município de Fortaleza está situado na ZB8 (ABNT, 2003), a aproximadamente 

30m de altura do nível do mar, com vento dominante na direção Leste-Oeste. No croqui do 

arquiteto Lelé (Figura 4.6) é possível constatar a preocupação com o clima local. Com 

características favoráveis a um projeto bioclimático, o programa foi organizado de maneira 

a aproveitar os ventos provenientes do Sudeste (Figura 4.7). Por esse motivo, as fachadas 

principais do ginásio infantil estão orientadas no sentido Noroeste e Sudeste. 

Figura 4.6: Croqui do estudo de implantação mostra a preocupação de Lelé com o clima. 

 
Fonte: Latorraca, 2000. 

Figura 4.7: Croqui do arquiteto Lelé demonstra o compromisso do diálogo com o ambiente na 

concepção do hospital da unidade Fortaleza (Rede SARAH). 

 
Fonte: Latorraca, 2000 

Embora o lote possua dimensões generosas, a opção por uma construção mista 

(vertical e horizontal) possibilitou a preservação integral da área arborizada que ocupa 1/3 

do terreno, abundante em espécies locais. O ginásio infantil se localiza na área arborizada, 

com árvores de grande porte mantidas desde a concepção do projeto, demonstrando a 

preocupação do arquiteto com aspectos ambientais. 
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O complexo hospitalar possui três blocos distintos: hospital, ginásio infantil (em 

destaque na Figura 4.8), e residência médica. O ginásio infantil possui uma área construída 

com 1.458m², sua localização em relação ao lote (próxima ao acesso pela Av. Juscelino 

Kubitschek) direciona o fluxo de usuários, facilitando o acesso de pacientes deficientes 

(que normalmente se deslocam com acompanhantes). 

Figura 4.8: Planta geral da unidade Fortaleza da Rede SARAH, destacando o Ginásio Infantil onde 

foi realizado o estudo de referência 

 
Fonte: Departamento de Engenharia da unidade Fortaleza Ceará da Rede SARAH. 

4.2. AVALIAÇÃO TÉCNICA 

4.2.1. Descrição do ginásio infantil 

No ginásio infantil são realizados atendimentos ambulatoriais e treinos da família 

por profissionais das seguintes especialidades: pediatras, nutricionistas, fisioterapeutas, 

psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e educadores hospitalares. Os 

atendimentos aos pacientes e familiares envolvem procedimentos que contam com a 

atuação de diversos profissionais simultaneamente. Os procedimentos terapêuticos 

realizados no ginásio ocorrem de acordo com dois tipos distintos de atendimento: o 

Programa de Neuro Desenvolvimento (PND) e o Treino Quinzenal (TQ). No PND são 

atendidas crianças com até três anos de idade com paralisia cerebral e/ou 

mielomeningocele. Além das consultas, durante o PND são ministradas aulas de orientação 
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voltadas para a família. Já no TQ, programa de dois meses de duração, os atendimentos são 

direcionados para reabilitação motora. 

Durante a avaliação técnica observou-se o PND, que se caracteriza por ser uma 

“abordagem que integra família e equipe para que, juntos, encontrem caminhos para 

facilitar a aprendizagem e os processos específicos de neuro desenvolvimento, tomando 

como base a motivação, as capacidades e os interesses individuais, dentro de seu contexto 

familiar e sociocultural” (BRAGA; CAMPOS DA PAZ JR., 2008). Em função do 

programa em andamento durante as visitas técnicas, observou-se pouco uso nas áreas 

externas, pouco uso do espaço coletivo no turno vespertino e uso intenso das salas de 

atendimento (utilizadas para atividades em grupo).  É importante ressaltar que essa 

dinâmica reflete apenas uma parte do uso do edifício.   

As fachadas principais do Ginásio Infantil são orientadas para Sudeste e 

Noroeste,enquanto as opostas (Sudoeste e Nordeste) são cegas. A Figura 4.9 mostra a 

implantação do edifício e as cartas solares nas fachadas principais. Na fachada Sudeste 

(Figura 4.10), destaca-se a marquise no acesso principal e o muro com elementos 

geométricos vazados, concebido pelo artista plástico Athos Bulcão (in memoriam).  

A fachada Noroeste é toda envidraçada e possui protetores solares em chapa 

metálica. Os fechamentos dos vãos são em esquadrias de alumínio com pintura 

eletrostática poliéster e vidro transparente. As aberturas combinam portas de correr e 

bandeiras fixas na parte superior (h=81,5cm). O fechamento em vidro transparente integra 

ambiente interno e externo. O entorno imediato é bem arborizado e complementa o espaço 

terapêutico com piscina, equipamentos terapêuticos e mobiliário infantil (Figura 4.11).  

Na planta geral do ginásio infantil (Figura 4.12) é possível visualizar o programa, 

que contempla: recepção, área de espera, espaço de atendimento coletivo, quatro salas de 

atendimentos, uma de sala reunião, uma sala de emergência, um banheiro da família, 

vestiário masculino, vestiário feminino, piscina, vestiário da piscina, treino de marcha, 

depósito, copa, limpeza, banheiros feminino e masculino, circulação e jardim. 
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Figura 4.9: Implantação e orientação (fachadas em relação à carta solar) do Ginásio Infantil do 

SARAH Fortaleza - Ceará. 

 
Fontes: Google Earth, 2014; Produção do próprio autor. 

Figura 4.10: Fotografia com a vista do 

acesso principal do Ginásio Infantil do SARAH 

Fortaleza, CE (Fachada sudeste). 

 
Fonte: Produção da autora. 

Figura 4.11: Fotografia com a vista da piscina do 

Ginásio Infantil (SARAH Fortaleza, CE) com 

fachada noroeste ao fundo. 

 
Fonte: Latorraca, 2000. 

Figura 4.12: Planta geral do Ginásio de Reabilitação Infantil – SARAH Fortaleza (sem escala) 

 
Fonte: Adaptado da planta fornecida pelo Departamento de Engenharia da unidade Fortaleza Ceará 

da Rede SARAH. 
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O edifício possui pátio interno voltado para a fachada Sudeste com jardins que 

compõem o ambiente da recepção, espera e circulação de acesso às salas. A solução 

adotada para a circulação (3,75 x 21,55m e 9,7m de altura) integra os espaços, 

aproveitando a luz natural e favorecendo o conforto térmico por condicionamento passivo 

(evapotranspiração), além de estimular os efeitos restauradores do contato com o ambiente 

natural nos usuários. Os acessos ao espaço de atendimento coletivo (Figura 4.13a) e às 

salas de atendimento (Figura 4.13b) e aos vestiários são feitos através de uma circulação 

coberta,também integrada ao jardim (Figura4.14), delimitado pelo muro que incorpora 

elementos lúdicos ao edifício (Figura4.15). 

Figura 4.13: Fotografias do Ginásio de reabilitação infantil (SARAH Fortaleza, CE). (a) Espaço de 

atendimento coletivo (b) sala de atendimento com porta de acesso para a fachada sudeste 

 
Fonte: Produção da autora. 

Figura4.14: Fotografia do corredor de acesso 

às salas do ginásio infantil do SARAH Fortaleza, CE 

visto da área de espera. 

 
Fonte: Produção da autora. 

Figura4.15: Fotografia de parte do muro elaborado 

pelo artista plástico Athos Bulcão para o SARAH 

de Fortaleza, CE. 

 
Fonte: Produção da autora. 
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4.2.2. Descrição dos espaços terapêuticos do ginásio 

No espaço de atendimento coletivo, o arranjo do mobiliário se destaca. O 

ambiente se divide em dois setores, bem definidos apesar de integrados: atendimento e 

prontuário. O setor de atendimento (Figura 4.16) se caracteriza por quatro móveis 

multifuncionais com rodízio, que dividem o ambiente em quatro espaços de atendimento, 

direcionando o fluxo de pessoas. Este mobiliário funciona tanto como caixa para guarda, 

como tatame de atendimento, e banco para profissionais e acompanhantes. Além dos 

móveis localizados no centro, o espaço também possui cadeiras, prateleiras e uma pia. O 

setor de prontuários possui seis mesas com computador (onde são gravados os 

prontuários), utilizados entre os atendimentos. Além disso, o espaço coletivo se conecta 

com uma sala de apoio, equipada com armários e copa (à direita); e com a lavanderia e o 

banheiro da família - utilizado no tratamento (à esquerda). 

As salas de atendimento e o espaço de atendimento coletivo apresentam-se com os 

mesmos acabamentos. Os móveis multifuncionais também são utilizados nas salas de 

atendimento 2, 3 e 4 (Figura 4.17 e Figura 4.18), que possuem pouco mobiliário (móveis 

multifuncionais e cadeiras)e um computador. A sala de atendimento 4 (Figura 4.19) é mais 

utilizada como sala de projeção, e por isso, possui película aplicada aos vidros da fachada, 

que reduz a incidência de iluminação natural no interior do ambiente. Na sala de jogos 

(Figura 4.20), uma bancada com 75cm de altura em fórmica branca ocupa uma das 

paredes, onde estão apoiados computador, TV e o Wii (aparelho de jogos eletrônicos 

interativos). Na parede oposta estão dispostos: armário, mesa com quatro cadeiras, 

equipamentos como TV e equipamentos de jogos eletrônicos. Todas as salas possuem 

sinalização, conforme destacado na Figura 4.21. 

O ginásio também possui espaços terapêuticos ao ar livre. Além da piscina, onde 

são realizadas atividades com professores de educação física e fisioterapeutas, atividades 

como treinos de marcha e estimulação motora e sensorial são realizadas no exterior.Na 

Figura 4.22 é possível visualizar os equipamentos e os mobiliários da área descoberta, 

conectada ao ginásio por uma circulação coberta. 
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Figura 4.16: Fotografia do espaço de atendimento 

coletivo do Ginásio de reabilitação infantil do 

SARAH Fortaleza (CE). 

 
Fonte: Produção da autora. 

Figura 4.17: Fotografia da Sala de atendimento 2 

(Ginásio Infantil- SARAH Fortaleza) antes do 

lanche realizado no intervalo do PND. 

 
Fonte: Produção da autora. 

Figura 4.18: Fotografia da sala de atendimento 3, em 

detalhe, os equipamentos utilizados no ginásio, 

estudo de referência. 

 
Fonte: Produção da autora. 

Figura 4.19: Fotografia da sala de atendimento 4, em 

detalhe, os equipamentos utilizados na (Ginásio 

Infantil- SARAH Fortaleza). 

 
Fonte: Produção da autora. 

Figura 4.20: Fotografia da Sala de Jogos eletrônicos 

(Sala de atendimento 1 do estudo de referência). 

 
Fonte: Produção da autora. 

Figura 4.21: Fotografia do detalhe da entrada da sala 

de atendimento 2 do ginásio , estudo de referência. 

 
Fonte: Produção da autora. 

Figura 4.22: Fotografia do mobiliário e equipamentos da área descoberta do ginásio de reabilitação 

infantil do SARAH (unidade Fortaleza). 

 
Fonte: Produção da autora. 
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4.2.3. Formulário de avaliação 

No ginásio de reabilitação infantil do SARAH foram avaliados vinte e cinco 

parâmetros com o objetivo de qualificar as seguintes variáveis de conforto 

luminoso:aspectos técnico-construtivos, relação com exterior, relação visual interna e 

elementos de qualidade. O instrumento foi preenchido pela pesquisadora durante o 

período em que foram realizadas as visitas técnicas (maio/2013). 

Para avaliar os aspectos técnico-construtivos relativos à iluminação natural no 

ginásio infantil foram considerados os parâmetros: aproveitamento da luz natural, controle 

de ofuscamento, presença de janelas com possibilidade de abertura, adequação do sistema 

de abertura, sistemas de sombreamento das fachadas e aberturas zenitais.  

Dentre estes, apenas o parâmetro adequação do sistema de abertura não foi 

atendido. Os sistemas de abertura com fechamento em vidro transparente não possuem 

dispositivos de controle de incidência de luz natural.Os fechamentos transparentes 

permitem a iluminação natural no interior do espaço interno e estabelecem uma relação 

visual com o ambiente externo. Em contrapartida, podem gerar desconforto aos usuários, 

devido à incidência direta da radiação solar, já que os vidros são materiais transparentes às 

radiações visíveis de ondas curtas. Na Figura 4.23 é possível observar os fechamentos em 

vidro na fachada Noroeste.  

Na sala 4 (Figura 4.24), utilizada para projeção, foram aplicadas películas nos 

vidros para reduzir a claridade no interior do ambiente. No entanto, mesmo com a película, 

há incidência de iluminância excessiva na sala, demonstrando a necessidade de outro tipo 

de controle para reduzir a claridade quando houver projeção. 

Figura 4.23: Fotografia do espaço de atendimento 

coletivo, destacando o “pano de vidro” na fachada 

noroeste (voltada para o interior do lote) do ginásio 

infantil do SARAH Fortaleza. 

 
Fonte: Produção da autora. 

Figura 4.24: Fotografia do mobiliário 

multifuncionais onde são realizados os 

atendimentos aos pacientes no ginásio infantil do 

SARAH Fortaleza. 

 
Fonte: Produção da autora. 
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Apesar da ausência de dispositivos de proteção nos fechamentos em vidro 

transparente da fachada noroeste, a marquise em chapa ondulada reduz, em alguns 

períodos do dia, parte da incidência solar direta. Além disso, as superfícies foscas que 

compõem o ambiente interno - paredes em concreto, piso em porcelanato bege fosco, 

tapetes em EVA verde e tatames azuis -reduzem o contraste e o brilho das superfícies no 

interior dos ambientes terapêuticos. 

Entretanto houve soluções técnicas e arquitetônicas para o aproveitamento da luz 

natural (Figura 4.25), como fechamento em vidro transparente e sheds (que proporcionam 

insolação e ventilação controlada no interior dos ambientes). Sistemas de fluxos verticais 

de ventilação (sheds) são mais adequados para ambientes hospitalares que os recursos de 

ventilação cruzada, pois diminuem riscos de disseminação de infecções.  

A área coberta (Figura 4.25a) que segue a circulação também coberta (com 3,2m de 

largura) protege a fachada e integra o interior com exterior. A possibilidade de abertura 

favorece a iluminação natural, além de ampliar o espaço terapêutico ao incorporá-lo à área 

externa. No interior do espaço coletivo e das salas de atendimento e apoio nota-se o uso de 

complementação com iluminação artificial, apesar do vidro transparente em toda extensão 

da fachada Noroeste. Na Figura 4.25b, observa-se a luminária com iluminação artificial 

complementando a iluminação natural. 

Figura 4.25: Detalhe dos sheds no ginásio infantil do SARAH Fortaleza. (a) Área coberta; (b) 

interior da sala de apoio do ginásio infantil. 

 

Fonte: Produção da autora. 

No entanto, as medições de iluminância realizadas não confirmam a necessidade 

desta complementação. Os seis pontos medidos, durante a visita técnica (24 a 26 de abril 

de 2013), contemplaram as principais áreas do ginásio infantil (Figura 4.26). Na maior 
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parte do tempo os valores medidos (Figura 4.27) atendem a norma NBR ISO 8995-1 

(ABNT, 2013), que estabelece iluminância mínima de 300lux em salas de exercícios 

físicos e 100 lux para circulações e corredores. 

Figura 4.26: Planta com localização dos pontos onde foram medidos os níveis de iluminância do 

ginásio infantil do SARAH Fortaleza. 

 
Fonte: Adaptado da planta fornecida pelo Departamento de Engenharia da unidade Fortaleza Ceará 

da Rede SARAH. 

Figura 4.27:Quadro com iluminâncias medidas nos principais pontos do ginásio infantil (SARAH 

Fortaleza, CE). 

PONTO DE MEDIÇÃO NÍVEL DE ILUMINÂNCIA (lux) 

1 Espaço coletivo (prontuários) 300 - 338 – 262 

2 Espaço coletivo (fachada NO) 483 - 584 – 943 

3 Área coberta (mobiliário infantil) 895 - 1642 – 1200 

4 Área descoberta (treino de marcha) 2836 – 8184 - 15872 

5 Recepção (longarinas) 157 – 320 - 240 

6 Circulação (fachada SE) 370 – 452 - Ø 

As medições foram realizadas com auxílio de luxímetro digital portátil, posicionado a 50 cm de 

altura do chão, nos dias 26 de abril de 2013 entre das 15h00 às 16h00 e 27 de abril de 2013 das 9h00 

às 10h00 e das 13h00 as 14h00 (ambas com céu parcialmente encoberto). 

Fonte: Produção da autora. 

Os valores medidos no ponto 2 (próximo à fachada no espaço coletivo) demonstram 

níveis bem acima do mínimo recomendado pela norma, apontando que em alguns espaços 
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não seria necessário o uso de iluminação artificial. Os pontos 3 e 4 correspondem à 

ambientes externos, o que explica os altos valores. 

Todos os cinco parâmetros relativos à relação com exterior (acesso visual à 

paisagem, acesso visual ao exterior, relação de uso com o exterior, acesso à área verde e 

relação com entorno imediato) foram atendidos. Além do acesso visual à paisagem, as 

portas de correr em vidro (Figura 4.28) conectam interior e exterior, incorporando o 

entorno imediato ao edifício, que dispõe de muita área verde com tratamento paisagístico e 

árvores de grande porte mantidas desde a concepção do projeto. A massa vegetal existente 

e a circulação coberta atenuam a insolação que incide na fachada Noroeste.  

Figura 4.28: No ginásio de reabilitação infantil do SARAH Fortaleza uma circulação sombreada 

conecta o espaço interno com o externo. 

 
Fonte: Produção da autora. 

No ginásio infantil a interação visual proporcionada pela configuração espacial 

interfere positivamente na relação visual interna. Durante a avaliação técnica observou-se 

que todos os espaços de atendimento disponíveis no ginásio podem ser (e na maior parte 

do tempo são) utilizados simultaneamente pelos profissionais. A escolha pela estação de 

trabalho (móveis multifuncionais e computadores) ocorre conforme a disponibilidade do 

espaço, sem que escolhas pessoais interfiram na forma como o espaço é utilizado. 

Os elementos de qualidade observados foram: seleção de cores, elementos visuais 

lúdicos, elementos sensoriais, dimensão dos ambientes, adequação do leiaute, conforto 

mobiliário, fluxo de pessoas, paisagismo e disponibilidade de espaços de terapia em 

ambiente externo. Dentre estes, o leiaute do espaço coletivo do ginásio infantil e o 

mobiliário desenvolvido por Lelé merecem destaque (Figura 4.29). Os móveis 

multifuncionais flexibilizam o espaço, definem fluxos, tornam os espaços de atendimento 

mais coloridos, lúdicos e humanizados, além de serem adequados aos usos e aos usuários, 

e ainda, são fáceis de limpar, facilitando a manutenção e evitando infecções.  
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Figura 4.29: Fotografia do interior do ginásio infantil do SARAH Fortaleza. (a) à direita, os 

computadores usados para gravar os prontuários; e no centro, os móveis que funcionam como caixas para 

guarda, tatame de atendimento e banco para usuários em atendimento; (b) detalhe mobiliário multifuncional. 

 

Fonte: Produção da autora. 

Conforme ilustra a matriz de descobertas da avaliação técnica do ginásio infantil do 

SARAH Fortaleza, CE (Figura 4.30), soluções projetuais combinam sistema de abertura e 

de sombreamento, conforme as recomendações para Zona Bioclimática 8 (ABNT, 2003). 

As circulações sem fechamento lateral conectam área interna e externa nas fachadas 

Noroeste e Sudeste. Além de protegê-las da radiação solar direta, aproveitam a iluminação 

natural, integrando a paisagem ao ambiente interno, estimulando os efeitos restauradores 

do contato com a natureza, facilitando a reabilitação do paciente. Elementos lúdicos 

compõem o edifício de forma pontual sem gerar um excesso de estímulos visuais.  
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Figura 4.30: Matriz de descobertas referente a avaliação técnica do ginásio infantil do SARAH, Fortaleza, CE.  
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4.2. LIÇÕES APREENDIDAS 

O projeto arquitetônico do ginásio infantil do SARAH Fortaleza priorizou o 

conforto visual e o bem estar de seus usuários, estando de acordo com o conceito de 

ambiência da PNHAH (BRASIL, 2001) ao adotar estratégias bioclimáticas que 

contemplam soluções construtivas e ambientais. A valorização da paisagem, tanto para o 

condicionamento passivo, como para o tratamento de pacientes, tornam o edifício um 

exemplo de sustentabilidade e humanização. 

Tendo em vista a necessidade constante de ampliações para atender à demanda 

crescente de pacientes e o acompanhamento de novas tecnologias e equipamentos, a 

configuração espacial das salas e o mobiliário multifuncional, elaborados pelo arquiteto 

para os espaços de atendimento, são um dos pontos-chave do projeto, bem como o sistema 

construtivo adotado. 

A qualidade arquitetônica do SARAH destaca a importância de tratar o ambiente 

físico destinado à reabilitação infantil como um espaço que possui necessidades específicas 

e por isso não deve ser concebido (arquitetonicamente) como um hospital. 

Nas observações diretas verificou-se que todos os espaços do ginásio são utilizados 

de forma coletiva pelos profissionais (durante os atendimentos, gravação de prontuários e 

nos intervalos entre as consultas). A forma como os profissionais utilizam o espaço é 

atribuída à postura ética e profissional, evidenciada pela missão e pelos princípios da rede 

(Anexo D). 

Na avaliação técnica constatou-se o uso de modulação e a racionalização 

construtiva. Tendo em vista que um Estabelecimento de Assistência à Saúde é um edifício 

complexo em constante transformação, ao conceber um projeto para um EAS deve-se 

priorizar tecnologias construtivas que facilitem a manutenção e futuras expansões. Um 

exemplo são as paredes em bloco de concreto armado com 60cm de largura. Nesse sentido, 

pode-se dizer que o edifício possui uma estrutura dinâmica.  

Porém, deve-se destacar que a única reforma realizada no ginásio infantil até 

então, ocorreu no banheiro familiar, ampliado para atender a uma demanda incorporada ao 

programa de necessidades, que utiliza o banheiro para treinamento da família. Os sistemas 

de abertura, sombreamento, as cores das paredes, o mobiliário e a iluminação artificial 

seguem o definido em projeto, desde a construção do edifício, com exceção das películas 

aplicadas aos vidros da fachada da sala de atendimento 4 (utilizada para projeções). 
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Diante do exposto, o edifício do ginásio infantil do SARAH Fortaleza possui os 

parâmetros que este estudo compreende como fundamentais para qualidade ambiental 

relacionada ao conforto luminoso em espaços terapêuticos. Com base na avaliação técnica 

do ginásio de reabilitação infantil foram definidos parâmetros arquitetônicos, conforme 

apresentados a seguir (Figura 4.31): 

Figura 4.31: Quadro com recomendações de conforto luminoso elaborado a partir das lições 

apreendidas no estudo de referência realizado no ginásio infantil do SARAH Fortaleza. 

Soluções projetuais de conforto luminoso apreendidas com o estudo de referência: 

Aspectos técnico-construtivos 

Sistemas de abertura em vidro transparente em todo o vão possibilitam aproveitamento da luz natural 

Fechamentos em vidro devem ser associados à dispositivos de controle de incidência de luz natural (que 

pode ser excessiva em alguns horários do ano)  

Nas fachadas esta solução deve ser combinada a um sistema de sombreamento 

Circulações sombreadas favorecem a iluminação e ventilação natural 

Superfícies foscas (paredes, piso e tatames) de atendimento reduzem o ofuscamento no ambiente interno 

Sistema de sombreamento na fachada Norte para reduzir a incidência de radiação solar direta 

Utilização de sheds para iluminação e ventilação possibilita iluminação natural difusa no interior do 

ambiente mesmo em ambientes profundos 

Áreas verdes (ajardinadas) no interior do edifício reduzem os contrastes no ambiente interno 

Relação com exterior 

Sistemas de abertura em vidro transparente em todo o vão eliminam barreiras visuais, possibilitando a 

relação interior-exterior, facilitando o acesso visual ao exterior e possibilitando aos usuários noções de 

tempo cronológico e metereológico 

Ambiente externo com vegetação associado à fachada sem barreiras visuais permitindo os efeitos 

restauradores do contato com a natureza  

Equipamento e mobiliário infantil possibilitando relação de uso com o entorno imediato 

Relação visual interna 

Salas de atendimento individualizado permitindo privacidade visual, necessária para atendimento de 

determinadas patologias 

Espaços coletivos proporcionam interação visual que favorece troca de saberes e convívio social 

Elementos de qualidade 

Paredes e piso em cores claras e neutras para não haver excesso de estímulos visuais que possam gerar 

estresse aos usuários 

Utilização de cores vivas e formas no mobiliário para incorporar elementos lúdicos ao ambiente 

Mobiliário com rodízio define espaços e fluxos sem a necessidade de paredes fixas, tornando o ambiente 

mais flexível a novos arranjos espaciais 

Incorporação da área externa no tratamento terapêutico 

Presença de vegetação contribui para conforto ambiental e redução estresse ambiental 

Muro com elementos lúdicos compõe a paisagem vista do interior do edifício 

Fonte: Própria autora. 
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5. ESTUDO DE CASO: CRI 

O Centro de Reabilitação Infantil (CRI) é uma Unidade de Referência Estadual 

vinculada à Secretaria de Saúde Pública (SESAP) do Estado do Rio Grande no Norte, 

Brasil. Em seus 5.480m² de área construída, oferece tratamento gratuito mensal médio 

a4.000 crianças e adolescentes (de zero a 18 anos) portadoras de deficiências físicas, 

sensoriais, mentais ou múltiplas,sendo 80% dos pacientes oriundos do interior do estado. 

O CRI iniciou suas atividades em 1990, na Avenida Alexandrino de Alencar, no 

bairro Tirol, zona leste do município de Natal (RN), atendendo crianças e adolescentes 

com deficiências físicas e/ou mentais.  

Em 2006, mantendo sua estrutura física, a instituição ampliou seus atendimentos a 

adultos, adaptando as instalações existentes para incorporar o Centro de Reabilitação 

Adulto (CRA).  Atualmente, a unidade (CRI e CRA) dispõe de uma equipe de 192 

profissionais de 23 especialidades, que oferecem atividades integradas, garantindo um 

tratamento eficaz aos seus pacientes.  

Em 2012, o Ministério da Saúde (MS) instituiu por meio da Portaria nº 793 a Rede 

Pública de Saúde com 160 unidades especializadas, distribuídas nas cinco regiões do 

país. Nesse contexto, em 2013, a unidade recebeu do MS a habilitação em CER III (Centro 

Especializado em Reabilitação). Com essa habilitação, a unidade ganha o fortalecimento 

em três linhas de atendimento: físico, auditivo e intelectual. De acordo com sítio eletrônico 

oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, apenas seis, das 21 unidades de 

referência no país, receberam habilitação nível III. Quanto aos investimentos do governo 

do Estado, os gastos federais saltaram de R$ 57,1 milhões (em 2002) para 137,5 milhões 

(em 2009). O MS instituiu incentivos financeiros de investimento e de custeio para o 

Componente de Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da Portaria nº 835 de 25 de abril de 2012. 

Ao longo de mais de duas décadas, a configuração espacial sofreu algumas 

modificações para se adaptar as demandas que um complexo de saúde exige, em função do 

desenvolvimento de novas tecnologias médicas, terapêuticas, sociais ou ainda questões 

administrativas ligadas à gestão pública. No entanto, as características e elementos 

arquitetônicos que compõem o edifício se mantêm desde a sua concepção. 

A Figura 5.1 apresenta uma vista aérea que localiza a unidade na malha urbana. 

Assim como o SARAH Fortaleza, o CRI está situado numa região arborizada. O limite do 
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terreno faz divisa com o Bosque dos Namorados, parte integrante do Parque das Dunas
6
, 

deixando o Centro na zona de sombra dos ventos provocada pelas dunas desta Unidade de 

Conservação. Dados sobre a edificação e o clima da região estão elencados na Figura 5.2.   

Figura 5.1: Imagem de satélite com vista aérea e acesso do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto 

(CRI e CRA - Natal). 

 
Fonte: Google Earth 

Figura 5.2:  Quadro com dados gerais do Centro de Reabilitação Infantil, objeto de estudo, e do 

clima da cidade de Natal, RN. 

FICHA TÉCNICA CLIMA 

Edificação: Centro de Reabilitação Infantil Tipo: Quente- úmido 

Tipologia: Público/ Saúde Temperatura média anual: 28◦C 

Localização: Av. Alexandrino de Alencar, Tirol, Natal, RN Média mensal (máxima): 31◦C 

Latitude: 05º 45' 54" S Média mensal (mínima): 24◦C 

Longitude: 35º 12' 34" W Horas de insolação anual: 2.700 hs 

Área do terreno: 21.240m² Zona bioclimática: 8 

Área construída: 5.480m² Tipo céu: Parcialmente encoberto 

Ano da construção: 1990  

Arquiteto(a): Magnólia Daniel  

Fonte: INMET, 2014; VIANNA; GONÇALVES, 2007. 

                                                 

6 Criado em 1977, o Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves” foi a primeira Unidade 

de Conservação do Rio Grande do Norte. Com uma área de 1.172 hectares, é considerado o maior parque 

urbano sobre dunas do Brasil. Parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira exerce 

importância fundamental para a qualidade de vida da população natalense, contribuindo na recarga do lençol 

freático da cidade e na purificação do ar. 
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O edifício é uma construção térrea que não possui marcos referenciais, o que 

dificulta sua identificação no entorno. Conforme ilustrado na Figura 5.3 (fotografia do 

acesso pela Av. Alexandrino de Alencar), apenas um totem identifica o Centro. A 

vegetação que acompanha o muro dificulta a visualização da edificação. A Figura 5.4 

apresenta parte da fachada principal do CRI, onde se localiza o ginásio infantil. Nela, 

destacam-se os elementos de abertura e ventilação presentes em todos os setores da 

unidade de saúde e a caixa d’água localizada próxima ao acesso ao ginásio.A caixa d’água 

se destaca com o único elemento referencial no edifício. 

Figura 5.3: Fotografia do acesso aos Centros de Reabilitação Infantil e Adulto de Natal, RN pela Av. 

Alexandrino de Alencar, Tirol. Ao fundo o acesso ao Parque das Dunas. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.4: Parte da fachada Nordeste do CRI, Natal-RN. 

 
Fonte: Elaborado a partir dos arquivos digitais disponibilizados pela GAEP (SESAP-RN, 2012) 

 

A unidade possui uma estrutura física dividida em cinco setores principais: 

administrativo, ambulatorial, funcional, laboratorial e reabilitação; contando também com 

estruturas de apoio, como: farmácia, serviço ambulatorial médico e estatístico. Na Figura 

5.5, destacam-se os setores e os principais ambientes da instituição, salientando-se a área 

de estudo. 
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A reabilitação dos pacientes é feita por meio de acompanhamento multiprofissional 

e fornecimento de órteses e próteses, além da oferta de meios auxiliares de locomoção, 

como muletas e cadeira de rodas. A instituição também conta com serviços e estruturas de 

apoio (sala de vacinação, sala de preparo, oficina de reabilitação, entre outros) que 

garantem uma melhor eficácia na conduta terapêutica realizada pelos profissionais.  

Figura 5.5: Planta geral com destaque dos ambientes principais do Centro de Reabilitação Infantil, 

Natal-Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: Adaptado do arquivo digital disponibilizado pela GAEP (SESAP, 2012) 



 

104 

  

Na vista aérea, que destaca o ginásio infantil (Figura 5.6), nota-se que o ginásio 

possui uma localização favorável ao acesso à paisagem (uma das variáveis do conforto 

luminoso investigadas nesta pesquisa). Em relação à orientação solar, observa-se na Figura 

5.7 o posicionamento das fachadas principais do Ginásio Infantil na carta solar.  

A unidade possui características de arquitetura pavilhonar, a qual se define em 

cinco blocos térreos, divididos em pavilhões conectados por circulações sobre pilotis 

associadas às áreas descobertas com jardins laterais (Figura 5.8 e Figura 5.9). Esta 

tipologia arquitetônica é favorável à adequação da edificação às condicionantes locais e 

incorpora o ambiente natural à edificação. A configuração do centro possibilitou que o 

ginásio de reabilitação infantil fosse analisado como um elemento isolado do restante. 

Figura 5.6: Imagem de satélite com 

marcação da área do Centro de Reabilitação Infantil 

e Adulto, com ginásio infantil em destaque. 

 
Fonte: Google Earth 

Figura 5.7: Orientação do ginásio em relação à 

carta solar. 

 

Fonte: Adaptado de ANALYSIS SOL-LAR 6.1-1 

Figura 5.8: Fotografia das áreas ajardinadas no interior da edificação compõem as circulações: (a) 

área administrativa; (b) área ambulatorial. 

 
Fonte: Própria autora. 
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Figura 5.9: Fotografia da circulação de acesso ao Ginásio do Centro de Reabilitação Infantil (CRI – 

Natal, RN). 

 
Fonte: Própria autora. 

A edificação apresenta parâmetros ambientais que demonstram que o conforto 

ambiental foi considerado na elaboração do projeto. Assim como observado no estudo de 

referência (realizado no ginásio infantil do SARAH Fortaleza, CE), estratégias 

bioclimáticas de condicionamento passivo foram adotadas, como exemplo, os sistemas de 

iluminação e ventilação natural.  

Por outro lado, nota-se a ausência de beiral na fachada principal, orientada para 

Nordeste (NE). A cidade de Natal esta situada na latitude média 5º45’54”S, embora 

apresente pouca variação anual no comprimento dos dias, apresenta variação anual da 

insolação nas fachadas. Além disso, há grande quantidade de luz solar disponível para uso 

nas edificações. Por essas razões, a NBR 15220 (ABNT, 2005) recomenda que edificações 

situadas na Zona Bioclimática 8, que compreende cidades de clima quente-úmido, 

empreguem aberturas grande e sombreadas. Conforme ilustra a Figura 5.10, a fachada NE 

possui grandes aberturas, com janelas venezianas pivotantes e cobogó, porém, apenas o 

acesso principal conta com marquise. 

Figura 5.10: Fotografias do acesso principal do Centro de Reabilitação Infantil (CRI), Natal - RN. 

 
Fonte: Própria autora. 

Também nota-se que a pavimentação do estacionamento localizado na frente do 

acesso principal em paralelepípedo, dificulta o acesso de pessoas com limitações de 
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locomoção. Embora o Centro preste atendimento a pessoas com deficiências físicas e 

motoras, seu acesso não está adequado às exigências da NBR 9050. 

O acesso principal às instalações do CRI se dá pelo estacionamento que possui 

barreira visual gerada pela massa arbórea que segue paralelamente à fachada NE. Uma área 

verde ocupa a extensão do muro no limite frontal do lote até a guarita de acesso ao Centro 

equipada com bancos e brinquedos. Na Figura 5.11 é possível verificar a massa vegetal no 

limite frontal do lote e o mobiliário disponível no parquinho da instituição. 

Figura 5.11:Fotografia da área de manobra e parquinho do CRI (ao fundo muro limite do lote). (a) 

vista do parquinho; (b) detalhe do mobiliário. 

 
Fonte: Própria autora. 

5.1. APROXIMAÇÃO COM O OBJETO DE ESTUDO 

Durante as visitas exploratórias e entrevista aberta com uma fisioterapeuta, o 

ginásio de reabilitação infantil foi identificado como ambiente determinante no processo de 

reabilitação dos pacientes. Por esse motivo foi escolhido como objeto de estudo para a 

pesquisa. Nele são realizadas as atividades de fisioterapia e terapia ocupacional com 

pacientes em processo de reabilitação. Em seus 497m² atuam 19 profissionais – 13 

fisioterapeutas e 6 terapeutas ocupacionais, todos do sexo feminino - que atendem em 

média 575 pacientes ao mês, categorizados em atendimentos semanais, quinzenais e 

mensais. O ginásio possui 34,5m de comprimento por 14 m de largura e 4,43m de pé-

direito. A estrutura física é composta por espaços de atendimento coletivo, salas de 

atendimento individual e salas de apoio, conforme apresentado na Figura 5.12. 

O ginásio possui as fachadas principais orientadas para o Nordeste (NE) e para 

Sudoeste (SO), que possuem soluções de abertura e sombreamento distintas. Nos sentidos 

opostos (Sudeste e Nordeste), o ginásio é geminado a SE com o Centro de Reabilitação 

Adulto (CRA), e a NO localizam-se a brinquedoteca e a copa, compondo o setor de espera. 

As fachadas NE e SO não são uniformes em relação à orientação solar.  
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Figura 5.12: Planta baixa da área de estudo - Ginásio do Centro de Reabilitação Infantil, Natal. 

 
Fonte: Própria autora 

A fachada Nordeste (Figura 5.13) não possui sistema de sombreamento externo. A 

proteção solar é feita pelos sistemas de abertura, que combinam janelas pivotantes em 

venezianas, e cobogó na parte inferior, atingindo o percentual de abertura na fachada 

(PAF) de 60%. Com pintura na cor marfim, sua superfície possui refletância em torno de 

70%, de acordo com as medidas de Castro et al. (2003). 

Figura 5.13: Fotografia da fachada Nordeste do Ginásio Infantil localizado na parte frontal da 

edificação. (a) detalhe do canteiro e do calçamento para veículos; (b) detalhe das aberturas. 

 
Fonte: Própria autora. 
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As janelas possuem estrutura e fechamento em madeira com pintura branca fosca. 

Na Figura 5.14 destacam-se as aberturas na fachada (os fechamentos opacos tipo 

veneziana funcionam como protetores solares). O mecanismo de abertura de cada janela é 

manual e individualizado (pivotante na horizontal). Tais características fragmentam a 

admissão da luz natural e o acesso visual à paisagem. Porém, quando abertas, as janelas 

funcionam como uma prateleira de luz e são favoráveis à aeração natural.  

Figura 5.14: Fotografia dos sistemas de abertura da fachada nordeste (a) vista do interior do 

ginásio; (b) vista do estacionamento. 

 
Fonte: Própria autora. 

Já as aberturas abaixo do plano de trabalho podem provocar desconforto aos 

usuários e não são consideradas na iluminação natural, conforme ilustrado na Figura 5.15. 

Figura 5.15: Detalhe da fachada Nordeste do ginásio do CRI com alturas das aberturas (janelas 

venezianas em madeira e cobogó). 

 
Fonte: Própria autora. 
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A fachada Sudoeste (Figura 5.16) é sombreada pela laje que compõe a circulação 

que conecta a recepção com a área de reabilitação. A circulação coberta proporciona 

proteção solar nas aberturas, localizadas na parte superior da fachada.  

Figura 5.16: Vista do acesso ao ginásio infantil (fachada Sudoeste) do CRI, Natal-RN. 

 
Fonte: Própria autora. 

O PAF é de 17%, com aberturas que combinam janelas com venezianas pivotantes 

e cobogó, conforme ilustra a Figura 5.17. A disposição das aberturas na fachada (Figura 

5.18) não possibilita o acesso visual à paisagem, nota-se que a solução adotada priorizou a 

proteção da fachada à radiação solar em detrimento à relação com o exterior. Além disso, a 

altura das janelas dificulta seu manuseio. A incidência solar nesta fachada também é 

atenuada pelo bloco de consultórios que compõem o setor de reabilitação (ver Figura 5.12).  

Figura 5.17: Detalhe dos sistemas de abertura na fachada sudoeste. (a) vista externa do corredor de 

acesso ao ginásio; (b) vista do interior do da circulação do ginásio, objeto de estudo. 

 
Fonte: Própria autora. 
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Figura 5.18: Detalhe da fachada Sudoeste do ginásio do CRI com alturas das aberturas (janelas 

venezianas em madeira e cobogó). 

 
Fonte: Própria autora. 

 

Na Figura 5.19 é possível visualizar a máscara de sombra da fachada sudoeste. A 

marquise com 2.70 m protege a fachada da radiação solar direta nos meses de verão. 

Figura 5.19:Máscara de sombra da fachada sudoeste do ginásio, objeto de estudo. 

 
Fonte: ANALYSIS SOL-LAR 6.1-1 

A edificação não possui aberturas zenitais. A iluminação artificial é composta por 

lâmpadas fluorescentes de 15 watts de potência e temperatura de cor elevada (5000K). Os 

espaços não possuem acionamento individualizado nem dimerização. Vale ressaltar que no 
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dia em que foi realizado o levantamento 50% das luminárias estavam com as lâmpadas 

queimadas. A instituição não dispõe de profissional para manutenção, nem equipamento 

para reposição. 

O ginásio possui 3.44 m de altura e paredes internas que não vão até o teto (com 

alturas que variam entre 2.04m, 2.25m e 2.68m), conforme exposto no Apêndice L. 

Embora essa solução favoreça a ventilação, desfavorece a acústica.  

Após mais de vinte anos de uso, o ginásio passou por duas adaptações. A primeira 

não modificou a estrutura física, apenas o piso emborrachado antiderrapante foi substituído 

por tábuas de madeira. Em julho de 2012, foi concluída uma segunda reforma para 

adequação dos usos, substituição do piso em madeira por revestimento cerâmico 

antiderrapante e pintura das paredes (Figura 5.20), pintadas na cor salmão. Já o teto 

recebeu pintura branca fosca, embora ambas as superfícies sejam lisas. Apesar da forração 

verde água dos tatames, do piso com textura antiderrapante e de cores em alguns 

equipamentos, as paredes lisas tornam o ambiente é monocromático (Figura 5.21). 

Figura 5.20: Fotografias da circulação interna do ginásio do CRI antes e depois da reforma 

concluída em julho de 2012. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.21: No interior do ginásio do CRI, paredes monocromáticas e não vão até o teto. 

 
Fonte: Própria autora. 
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A reforma modificou os usos e funções de alguns espaços, adequando o espaço à 

demanda dos profissionais. Uma sala para fisioterapia respiratória com expurgo, espaços 

para estimulação sensorial e um ginásio para terapia ocupacional foram acrescentados ao 

programa que contempla 15 estações de trabalho, copa e depósito. A planta baixa referente 

à reforma do ginásio do CRI, disponibilizada pela SESAP, é indicada no anexo E. 

5.1.1. Descrição dos espaços terapêuticos do Ginásio do CRI 

No ginásio de reabilitação, as estações de trabalho, onde fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais realizam o atendimento às crianças, se caracterizam pelo uso de tatames de 

atendimento (1.40 x 1.90 x 0.50m de altura), distribuídos entre as salas de atendimento e os 

espaços coletivos. Além dos tatames, os profissionais utilizam mesas, cadeiras, bancos 

com rodízio e equipamentos específicos, como: prancha de equilíbrio, espaldar (ou barra 

ling), rampa, paralela, rolo, bola. A Figura 5.22 identifica alguns destes equipamentos. 

Figura 5.22: Fotografia dos equipamentos utilizados para atendimento no ginásio do CRI, Natal. 

 
Fonte: Própria autora. 
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As salas de atendimento e os espaços de atendimento coletivo, de um modo geral, 

apresentam-se com os mesmos acabamentos, pouco mobiliário e poucos aparelhos 

eletrônicos (telefone localizado no espaço coletivo e aparelho de som, TV e jogo eletrônico 

no ginásio de TO). Algumas salas possuem relógio e quadros com motivos infantis. Os 

tratamentos terapêuticos realizados nos espaços coletivos e individualizados também são 

os mesmos, contudo divergem quanto aos aspectos relativos ao conforto luminoso. 

O espaço de atendimento coletivo (em destaque na Figura 5.23) possui 95m². 

Nele, atendem oito fisioterapeutas (quatro no turno da manhã e quatro no turno da tarde). 

Além dos equipamentos de fisioterapia estão dispostos no espaço quatro tatames de 

atendimento. Na Figura 5.24 é possível visualizar os tatames localizados próximos às 

janelas (estações de trabalho 1 e 2), os equipamentos utilizados para o tratamento de 

pacientes infantis. Este é o espaço mais integrado do ginásio. 

Figura 5.23: Planta baixa do ginásio com espaço coletivo em destaque e localização dos pontos onde 

foram tiradas as fotografias do ambiente. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.24: Fotografia do espaço de atendimento coletivo do ginásio, objeto de estudo.  (a) Ao 

fundo, janelas venezianas na fachada NE.  (b) À esquerda, acesso à sala de estimulação sensorial e sala dos 

estagiários; ao fundo, à esquerda, vãos de acesso à sala 1; e à direita, depósito de equipamentos. 

 
Fonte: Própria autora. 

Em relação aos aspectos de conforto luminoso avaliados nesta pesquisa, salientam-

se os sistemas de abertura, localizados na fachada nordeste, que possui 60% de taxa de 
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abertura, ilustrados no corte do espaço (Figura 5.25), onde é possível verificar a relação 

das alturas das janelas com os tatames de atendimento. Semelhante aos demais espaços do 

ginásio, as paredes são monocromáticas, pintadas na cor salmão e sem nenhum elemento 

visual complementar (texturas, cores ou elementos lúdicos).  

Figura 5.25: Corte do espaço coletivo de fisioterapia com destaque para as alturas das aberturas na 

fachada nordeste do ginásio, objeto de estudo. 

 
Fonte: Própria autora. 

A sala de atendimento 1 possui 16m² e fica ao lado do espaço de atendimento 

coletivo, conforme ilustrado na Figura 5.26. Nela, atua uma fisioterapeuta no turno da 

manhã e uma no turno da tarde. Nesta sala (Figura 5.27), diferente das demais, as 

superfícies das paredes possuem revestimento cerâmico branco brilhante com dois metros 

de altura. Acima do revestimento, a pintura acompanha o acabamento do restante do 

ginásio (pintura acrílica fosca cor salmão). A admissão de luz natural na sala ocorre através 

da fachada sudoeste. A solução adotada (cobogó próximo ao teto) não favorece o acesso 

visual ao jardim que acompanha a circulação coberta onde se faz o acesso ao ginásio 

(fachada sudoeste). Embora se configure como uma sala, os vãos de acesso ao ambiente 

não possuem portas ou qualquer outro tipo de fechamento, favorecendo a integração visual 

e convívio social entre profissionais, acompanhantes e pacientes. 

Figura 5.26: Planta baixa do ginásio, objeto de estudo,em destaque, sala de atendimento 1 e 

localização dos pontos onde foram tiradas as fotografias do ambiente. 

 
Fonte: Própria autora. 
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Figura 5.27: Fotografia da Sala de atendimento 1 (tatame 5) do ginásio infantil do CRI. (a) Acesso à 

sala; (b) interior da sala voltada para a fachada SO. 

 
Fonte: Própria autora. 

A sala de atendimento 2, em destaque na Figura 5.28, possui 48.65m², divididos 

em três estações de trabalho (Figura 5.29 e Figura 5.30), onde se localizam os tatames 6, 7 

e 8. Embora os espaços estejam equipados adequadamente, configurando três estações de 

trabalho (Figura 5.31, Figura 5.32 e Figura 5.33), não ocorrem atendimentos no espaço 

intermediário (Figura 5.31). Na sala, deveriam atuar 5 profissionais (3 fisioterapeutas no 

turno da manhã e 2 no turno da tarde). Porém, o único fisioterapeuta locado no espaço 

intermediário (tatame 7) prefere realizar seus atendimentos em outro tatame disponível. 

Por esse motivo, esta estação de trabalho foi desconsiderada. 

Figura 5.28: Planta baixa do ginásio, objeto de estudo, destacando a sala de atendimento 2 (tatames 

6, 7 e 8) e a localização dos pontos onde foram tiradas as fotografias do ambiente. 

 
Fonte: Própria autora. 
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Figura 5.29: Corte esquemático da sala de atendimento 2 do ginásio, objeto de estudo, com 

localização dos tatames (6, 7 e 8) nas estações de trabalho. 

 
Fonte: Própria autora 

Figura 5.30: Fotografia da 

entrada da sala 2 (tatames 6, 7 

e 8) do ginásio de reabilitação 

do CRI, Natal. 

Figura 5.31: Fotografia do Espaço de 

atendimento 6do ginásio de reabilitação do 

CRI, Natal. 

Figura 5.32: Fotografia do 

Espaço de atendimento 7do 

ginásio de reabilitação do 

CRI, Natal. 

 
Fonte: Própria autora. 

 
Fonte: Própria autora. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.33: Fotografia do Espaço de atendimento 8do ginásio, objeto de estudo. 

 
Fonte: Própria autora 

A sala de atendimento 3 (Figura 5.34) possui 38.25m² divididos em três espaços 

(Figura 5.35, Figura 5.36 e Figura 5.37). Dentre eles, dois são utilizados como estação de 

atendimento (tatames 9 e 10). Tendo em vista a sua configuração desfavorável (similar a 

estação de atendimento 7), o espaço intermediário entre as estações 9 e 10 não é utilizado 

como estação de trabalho. Diferente dos demais, não possui tatame para atendimento e 

possui pouco mobiliário, servindo como apoio para as estações adjacentes (Figura 5.36). 
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Figura 5.34: Planta baixa do ginásio, objeto de estudo, em destaque sala de atendimento 3 (tatames 

6, 7 e 8) e localização dos pontos onde foram tiradas as fotografias do ambiente. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.35: Fotografia do espaço de 

atendimento 9 do ginásio de reabilitação do CRI, 

Natal. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.36: Fotografia do espaço de 

apoio aos atendimentos (utilizado pelas estações 9 

e 10) do ginásio de reabilitação do CRI, Natal. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.37: Fotografias do espaço de atendimento 10do ginásio de reabilitação do CRI, Natal. 

                                             
Fonte: Própria autora.                                                         Fonte: Própria autora. 

A sala de atendimento 4 (Figura 5.38) possui 48.65m² divididos em dois espaços 

de atendimento individualizado (tatames 11 e 12). Na estação de trabalho 11 (Figura 5.39), 

com 23.53m², atuam duas terapeutas ocupacionais. Além do tatame de atendimento, o 

espaço possui uma mesa com duas cadeiras, um armário com chave e uma pequena mesa 

com cadeira para atendimento infantil e um espaldar (na parede próxima à mesa). Na 
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estação de atendimento 12 (Figura 5.40) apenas uma fisioterapeuta atende no turno da 

manhã. Além do tatame de atendimento, uma mesa com duas cadeiras, um armário com 

chave e uma pequena mesa com cadeira para atendimento infantil compõem o espaço que 

possui 25.12m². 

Figura 5.38: Planta baixa do ginásio, objeto de estudo, em destaque, sala de atendimento 3 

(tatames 6, 7 e 8) e localização dos pontos onde foram tiradas as fotografias do ambiente. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.39: Fotografia do Espaço de 

atendimento 11. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.40: Fotografia do Espaço de 

atendimento 12. 

 
Fonte: Própria autora. 

Em destaque na Figura 5.41, o espaço coletivo de terapia ocupacional (TO) possui 

73m², e foi construído na reforma finalizada em julho de 2012, por solicitação da diretoria 

conforme a demanda das terapeutas ocupacionais por um espaço amplo para estimulação. 

O espaço (Figura 5.42) possui características distintas do espaço coletivo da Fisioterapia, 

tanto em relação ao mobiliário quanto ao uso. Os atendimentos são realizados conforme a 

demanda do paciente, ora no tatame, ora na mesa ou no tapete (Figura 5.42). Além disso, 

as profissionais utilizam recursos eletrônicos no processo terapêutico, como música e jogos 

virtuais (Figura 5.43). Por essa razão, o espaço é utilizado pelas seis terapeutas 

ocupacionais que atuam no ginásio de reabilitação, apesar de três utilizarem espaços de 
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atendimento individualizado, dois utilizarem preferencialmente os tatames 13 e 14 e um 

utilizar, preferencialmente, a sala 5 (situada dentro do espaço coletivo de TO). 

Figura 5.41: Planta baixa do ginásio, objeto de estudo, em destaque, espaço coletivo de terapia 

ocupacional (ginásio de TO) e localização dos pontos onde foram tiradas as fotografias do ambiente. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.42: Fotografia do Espaço de 

estimulação da área de atendimento coletivo da 

terapia ocupacional. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.43: Fotografia do Espaço de jogos 

eletrônicos e tatames 13 e 14 do espaço de 

atendimento coletivo da terapia ocupacional. 

 
Fonte: Própria autora. 

A sala de atendimento 5, localizada dentro do espaço coletivo de TO (Figura 5.44) 

possui 5,75m² ocupados por uma mesa com cadeiras, estantes para guarda de material e 

uma pia. O espaço (Figura 5.45) é utilizado pelas terapeutas ocupacionais para 

atendimentos de pacientes que necessitam de privacidade, como autismo e déficit de 

atenção. Porém, uma das terapeutas ocupacionais, que poderia usar os tatames utiliza com 

maior frequência esta sala do que as demais. 
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Figura 5.44: Planta baixa do ginásio, objeto de estudo, em destaque, sala de atendimento 5 (ginásio 

TO) e localização dos pontos onde foram tiradas as fotografias do ambiente. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.45: Fotografia dos equipamentos da sala de atendimento 5, utilizada pelas terapeutas 

ocupacionais que atuam no ginásio infantil do CRI (Natal); (a) detalhe das estantes; (b) pia próxima ao 

acesso da sala. 

 
Fonte: Própria autora. 

A aproximação com o objeto de estudo também envolveu o levantamento dos 

projetos de arquitetura original, da reforma (realizada em 2012), do leiaute do ginásio e dos 

equipamentos utilizados para reabilitação de pacientes infantis; e a aplicação do checklist 

(Apêndice B) e entrevistas semi-estruturadas com pessoas-chave (diretor, coordenadora 

técnica e arquitetas). Além do levantamento dos aspectos físicos, se estabeleceu uma 

aproximação da pesquisadora com os profissionais que atuam no ginásio, facilitando o 

diálogo e as observações livres realizadas como suporte para elaboração dos instrumentos 

utilizados no estudo. 

5.1.2. Análise Walkthrough 

Por se tratar de uma aproximação com o objeto de estudo, no walkthrough buscou-

se compreender o ginásio de reabilitação em sua totalidade. Por essa razão, a análise 

contemplou os aspectos: programa arquitetônico, mobiliário, espaços sociais, conforto 

ambiental, elementos de qualidade, acessos, sinalização, comunicação/atendimento, piso, 
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parede, acessibilidade/ desenho universal, segurança e manutenção e navegabilidade. A 

seguir, serão apresentados apenas itens relacionados ao escopo desta pesquisa. 

As prescrições da Resolução RDC nº 50 (ANVISA, 2002) foram consideradas para 

avaliar o programa arquitetônico do ginásio, que possui circulações, fluxos, 

funcionalidade e flexibilidade do leiaute de acordo como recomendado. As salas de 

atendimento individualizado de fisioterapia atendem à dimensão mínima de 9m² e o espaço 

coletivo de terapia ocupacional à dimensão mínima de 2,2m²/paciente. Contudo, o ginásio 

possui salas com dimensões reduzidas e inutilizadas (Figura 5.46). Também foi possível 

notar a ausência de banheiros para funcionários e pacientes, e de sala de apoio para os 

profissionais realizarem, por exemplo, o preenchimento dos prontuários, atividade 

desenvolvida sobre o tatame de atendimento.  

Figura 5.46: Planta baixa com destaque para os espaços sem uso do ginásio de reabilitação do CRI. 

 
Fonte: Própria autora. 

Em relação ao mobiliário observou-se: humanização, adequação de suas funções, 

materiais utilizados, disponibilidade de áreas de guarda, estado de conservação e 

necessidade de manutenção. Os equipamentos e mobiliários existentes possuem pinturas e 

decorações com motivos infantis. O ginásio não possui áreas de guarda para os pertences 

dos profissionais e para os objetos e brinquedos utilizados durante as sessões. 

Espaços sociais são ambientes promotores de convívio e interação social. Para 

analisá-los foram observados os seguintes aspectos: distinção e segregação entre diferentes 

tipos de usuários, privacidade, convívio social entre profissionais, entre profissionais e 
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cuidadores e entre profissionais, cuidadores e pacientes. De forma geral, todos os 

ambientes são acessíveis a todos os usuários. A ausência de elementos que proporcionem 

segregação e alto potencial de convívio social condiz com a proposta de um ginásio de 

reabilitação. No entanto, a configuração de alguns espaços terapêuticos do ginásio é 

desfavorável ao atendimento infantil. A falta de privacidade nas salas de atendimento 

individualizado e a falta de divisão entre o espaço coletivo de terapia ocupacional e a área 

de jogos eletrônicos geram distração visual e desconforto acústico aos usuários. Esses 

parâmetros serão discutidos nas etapas seguintes: avaliação técnica e opinião dos usuários. 

No aspecto conforto ambiental foram verificados: iluminação natural e artificial, 

ventilação natural e artificial, sombreamento e ruído. O projeto arquitetônico priorizou 

atender às condições de conforto térmico por meio de estratégias passivas. No que tange a 

iluminação natural, as estratégias adotadas nas fachadas não favorecem o conforto 

luminoso. Tanto nos espaços de atendimento coletivo, quanto nas salas de atendimento 

individualizado, há necessidade de complementação de iluminação e ventilação com 

sistemas artificiais. A iluminação artificial não possui acionamento individualizado nem 

dimerização. Além disso, o tipo de luminária utilizada (de sobrepor no teto) não é eficiente 

em função da altura do pé-direito (3,44m). Já a ventilação artificial conta com um número 

reduzido de ventiladores que não estão em conformidade com o leiaute e com as atividades 

realizadas. Ambos sofrem com problemas relativos à manutenção preventiva e condições 

de conservação. A falta de tratamento acústico também ficou evidente durante o 

preenchimento do formulário pelas pesquisadoras, uma vez que os pacientes são crianças e 

fazem bastante barulho durante as sessões. 

A categoria elementos de qualidade contemplou parâmetros como: acesso à 

paisagem, cores e texturas, atributos ambientais e estéticos. O leiaute do ginásio não 

favorece o contato visual com a paisagem externa e as paredes são monocromáticas. Além 

das paredes, a falta de elementos lúdicos e texturas nas superfícies tornam o ambiente 

monótono. 

Os aspectos de conforto luminoso observados no checklist foram avaliados pelos 

especialistas e pelos profissionais que atuam no ginásio de reabilitação, e serão 

apresentados nos itens: avaliação técnica (5.2) e opinião dos profissionais (5.3). 
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5.1.3. Entrevistas com pessoas-chave 

As entrevistas semi-estruturadas com pessoas-chave esclareceram questões 

relativas ao projeto e ao funcionamento do CRI, auxiliando o diagnóstico da APO técnico-

funcional efetuada no ginásio de reabilitação. Para tanto, consideraram as seguintes 

pessoas-chave: o diretor geral do CRI e a coordenadora técnica da reabilitação, da gestão 

encerrada em 2013, e a arquiteta Magnólia Daniel que projetou o Centro. 

A entrevista com o diretor geral tratou sobre humanização da assistência à saúde, 

estrutura física da instituição, manutenção e reformas realizadas no ginásio de reabilitação. 

Segundo o diretor, a estrutura física do Centro atende às necessidades dos usuários, 

pacientes e servidores. No entanto, a falta de autonomia financeira, dificulta a realização de 

benfeitorias e a manutenção do edifício e do entorno. A burocracia que envolve qualquer 

modificação na estrutura física não permite que o Centro acompanhe os avanços 

tecnológicos. Apesar das dificuldades, comuns a quaisquer EAS público, ficou evidente 

durante a entrevista, que o envolvimento dos servidores é ponto forte na qualidade do 

atendimento prestado. Por meio de ações promovidas pelos servidores é que o Centro 

consegue concretizar ações em prol do bem estar e do atendimento dos pacientes. 

Ao tratar da ambiência, destacou sua importância no processo de reabilitação, 

embora tenha mencionado apenas as transformações relativas aos elementos de qualidade, 

como pinturas lúdicas, cores das paredes e do mobiliário e o piso. Ao relacionar os 

conceitos ambiência e acolhimento (tratados pela Política Nacional de Humanização), 

salientou que o conforto do paciente é essencial para a eficácia do atendimento, e que os 

aspectos físicos devem ser considerados, tanto quanto as relações sociais. 

Em relação ao programa de necessidades de Centros de Reabilitação, mencionou 

que o Ministério da Saúde ainda está construindo um modelo, porém os profissionais 

envolvidos normalmente desconhecem as especificidades desta tipologia. 

Já a entrevista realizada com a coordenadora técnica abordou os seguintes temas: 

humanização, programa de necessidades e reformado ginásio e atributos ambientais. 

Para a coordenadora, a reforma favoreceu a humanização no que tange os conceitos 

de acolhimento e ambiência, ao mencionar:  

A gente sempre procurou fazer com que as crianças que entram no ambiente se 

sintam acolhidas, principalmente em relação às cores e quantidade de pessoas. Nós 

procuramos proporcionar um ambiente em que elas se sentissem mais próximas de 

casa, com leveza. Para que elas não se sintam num ambiente pesado, já que essas 

crianças costumam estar internadas em hospitais, onde elas encontram dificuldades 
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com o espaço físico (...) a gente buscou proporcionar um espaço amplo com cores 

leves, suaves (...) para que sentadas no tatame de tratamento, elas possam 

visualizar melhor o espaço, ver outra criança fazendo o tratamento sem achar que 

está sendo prejudicada. (E02-CT) 

Em relação ao programa de necessidades e a interação visual do ginásio, explicou: 

“A proposta de ginásio de reabilitação é a de uma grande área de atendimento, ou 

seja, um espaço aberto. A proposta é justamente que os profissionais possam ver 

uns aos outros, ver os outros pacientes, para que haja essa interação. Mas, existem 

sala fechadas, são opções. Além do espaço coletivo, o ginásio tem seis salas 

fechadas e mais alguns espaços. Tem profissionais que precisam trabalhar com 

crianças em salas fechadas, elas podem trocar, só que termina que as pessoas 

tomam posse dos locais. (E02-CT) 

A coordenadora explicou que a reforma visou o desenvolvimento de uma nova 

forma de trabalho em terapia ocupacional (TO), que tem relação com a fisioterapia. A 

construção de um espaço coletivo para TO possibilita que os profissionais trabalhem as 

individualidades dos pacientes. Porém, para que ocorra essa mudança no atendimento, 

além da estrutura física, o Centro precisa adquirir novos aparelhos (de integração sensorial, 

por exemplo). Nesse momento, mencionou a falta de autonomia financeira como um 

entrave para aquisição de material. E complementou que as reformas realizadas partiram 

da demanda dos profissionais que atuam no ginásio, ressaltando o diálogo entre direção, 

coordenação e profissionais. 

Os entraves burocráticos também foram mencionados quando a importância do 

mobiliário como elemento lúdico foi destacado: 

Se você anda no CRI, ele é muito espaçoso, mas você vê que não é uma estrutura 

alegre, é muito frio (...) O material que a gente encontra não é favorável para isso. 

A gente “se salva” muito pelas tintas que escolhemos para pintar as paredes para 

dar um ar mais leve, mais suavidade. Porque os móveis não somos nós que 

escolhemos (...) Um centro de reabilitação com cadeiras de ferro, mesas de ferro, 

como se a gente fosse uma sala de um hospital, não precisava ser assim. Na 

recepção, nós conseguimos mudar tudo. As paredes eram escuras, as cadeiras eram 

de ferro, pretas. Era tudo cinza, muito triste. Aos poucos a gente foi mudando isso 

(...) Hoje, as cadeiras são de plástico coloridas e as paredes tem desenho para 

tentar melhorar o nosso ambiente, de acordo com o universo infantil. (E02-CT) 

Ao observar alguns espaços do CRI é possível notar o esforço da instituição para 

manter elementos lúdicos como pinturas artísticas feitas por artistas locais voluntariamente 

e longarinas coloridas na recepção do centro, conforme ilustrado na Figura 5.47. 

Na entrevista realizada com a arquiteta que projetou o CRI evidenciou-se que as 

especificidades de um centro de reabilitação e o conforto ambiental foram premissas na 

elaboração do projeto do Centro.  
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Os sistemas de abertura foram projetados para que as pessoas que estivessem no 

interior pudessem ter uma visão para o exterior e o projeto paisagístico considerou a 

privacidade visual no interior do edifício e espaços contemplativos e lúdicos no ambiente 

externo. Em seu discurso, demonstrou ainda a preocupação com o contato com a natureza: 

Não sei se hoje as plantas que a gente sugeriu ainda estão lá, mas a gente fez todo 

um tratamento paisagístico para que o edifício tivesse privacidade e quem 

estivesse do lado de dentro pudesse se sentir bem, vendo a arborização. (E03-A) 

A opção por janelas venezianas pivotantes buscou favorecer a ventilação natural, 

conforme explicou:  

A ventilação natural foi uma diretriz de projeto (...) eu não poderia fazer grandes 

janelas que pudessem deixar o espaço todo aberto porque nós não tínhamos 

previsão de utilização de ar condicionado (...) a ideia era construir um centro de 

reabilitação que funcionasse bem de uma forma econômica. Foi por isso que 

optamos pelas venezianas, projetadas daquela forma. Elas podem abrir totalmente 

no sentido horizontal como se fosse um “janelão” aberto, ou de forma 

independente fazendo assim o controle da ventilação. Quanto ao material, optou-se 

por madeira porque o vidro iria despender o uso de cortinas ou com alguma outra 

coisa que possibilitasse fechar um pouco mais o ambiente. (E03-A) 

Figura 5.47: Fotografia dos elementos lúdicos (pintura artística nas paredes e mobiliário colorido) do 

CRI, Natal. 

 
Fonte: Própria autora. 
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As entrevistas semi-estruturadas foram fontes ricas de informações, possibilitando 

um panorama geral sobre a concepção do projeto e a gestão e manutenção do CRI. Embora 

tenham sido categorizadas de acordo com as variáveis investigadas, não foram utilizadas 

ferramentas para analisar as respostas de forma mais aprofundada. 

5.2. AVALIAÇÃO TÉCNICA 

A avaliação técnica do ginásio de reabilitação do CRI contemplou a avaliação de 

dois especialistas e medições de iluminância, realizadas durante as entrevistas com 

profissionais em suas estações de trabalho. Os resultados obtidos em cada uma delas serão 

apresentados a seguir. 

5.2.1. Avaliação dos especialistas 

A avaliação das especialistas contemplou quatro categorias de análise divididas em 

vinte e quatro parâmetros, avaliados como positivo ou negativo. 

Os cinco parâmetros relativos aos aspectos técnico-construtivos da iluminação 

natural (aproveitamento da luz natural, controle de ofuscamento, presença de janelas com 

possibilidade de abertura, adequação ao sistema de abertura e sistemas de sombreamento) 

foram avaliados pelas especialistas como positivo. Apesar de ambas considerarem o 

sistema de abertura adequado para a iluminação, uma especialista comentou que as 

aberturas em alguns locais possuem alturas perigosas para a segurança das crianças. A 

outra elogiou as soluções que combinam cobogó e janelas venezianas que beneficiam 

iluminação e ventilação.  

A categoria relação com exterior buscou avaliar os parâmetros relativos ao acesso 

visual à paisagem, acesso visual ao exterior, a relação de uso com o exterior, acesso à área 

verde, relação com o entorno imediato e disponibilidade de espaços de terapia em ambiente 

externo. Destes, todos foram avaliados negativamente, embora tenha sido mencionado que 

as aberturas na fachada nordeste possibilitem o acesso visual ao exterior. Segundo uma das 

arquitetas, a circulação de veículos na área externa onde se localiza o estacionamento pode 

interferir negativamente no atendimento. Porém, na avaliação de um dos especialistas, as 

janelas venezianas pivotantes criam barreiras visuais que proporcionam privacidade visual 

no interior do ambiente. 

Em relação à disponibilidade de espaços de terapia em ambiente externo, destacou-

se que a estrutura física disponibiliza esse uso. Porém, como os espaços disponíveis não 
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são utilizados para esse fim, este parâmetro foi avaliado negativamente, bem como o 

tratamento paisagístico, avaliado até como inexistente. A falta de acesso visual e uso da 

área verde localizada na lateral ao acesso do ginásio também foram citados. 

Embora haja privacidade visual em algumas salas de atendimento privativo, a 

configuração espacial dessas salas foi avaliada negativamente. A especialista comentou 

que embora alguns espaços não possuam isolamento e condicionamento acústico (as 

paredes internas das salas não vão até o teto), eles favorecem a ventilação natural. Todavia, 

geram desconforto ao potencializar ruídos e odores. Ao considerar os aspectos técnicos e 

funcionais do ginásio, a privacidade visual foi avaliada negativamente. O binômio 

privacidade–interação visual foi avaliado na categoria: relação visual interna. Ambas 

concordam que o ginásio possui interação visual. De fato, o leiaute do ginásio do CRI está 

adequado à proposta de um ginásio de reabilitação. 

A quarta categoria está diretamente relacionada com os aspectos humanizadores do 

espaço. Os elementos de qualidade elencam atributos tratados no conceito de ambiência, 

que inclui aspectos subjetivos de conforto luminoso. Tais atributos foram avaliados a partir 

de doze parâmetros: seleção de cores, elementos visuais lúdicos, estímulos sensoriais, 

dimensão dos ambientes, adequação (quantidade de ambientes e leiaute), paisagismo, fluxo 

de pessoas, mobiliário (conforto e segurança) e legibilidade. 

Quanto aos elementos visuais lúdicos, as especialistas destacaram a ausência destes 

na estrutura física do ginásio, chegando a sugerir a utilização das paredes como elementos 

para estímulo visual, embora considerem que a seleção de cores - as paredes 

monocromáticas na cor salmão - causa uma sensação agradável em relação à luminosidade. 

Todos os espaços de atendimento possuem tapetes de borracha coloridos e brinquedos 

utilizados durante os atendimentos. 

Quanto à seleção de cores e texturas, uma especialista considerou o ambiente 

confuso e comentou que as superfícies das paredes podiam ser exploradas de um modo 

diferente. Os estímulos sensoriais também foram avaliados negativamente.  

Outros parâmetros analisados para avaliar a qualidade ambiental foram: fluxo de 

pessoas, adequação leiaute, conforto do mobiliário, segurança e legibilidade. Esses 

aspectos, embora não tenham sido tratadas como foco principal desta pesquisa, 

complementam o estudo, auxiliando a elaboração das recomendações específicas e gerais 

para ginásio de reabilitação infantil. 



 

128 

  

Em relação ao programa, mesmo em uma apreciação geral, ambas notaram 

ociosidade e inadequação de espaços, verificadas também no walkthrough (Figura 5.46). 

Quanto à disposição do mobiliário, consideraram o leiaute aparentemente desorganizado, 

destacando que enquanto alguns espaços são muito cheios, outros são muito vazios, 

mencionando ainda a ausência de mobiliário para os acompanhantes nos espaços de 

atendimento coletivo. 

O fluxo de pessoas (muito considerado em qualquer EAS) foi avaliado 

positivamente pelas especialistas. Embora os tratamentos realizados em centros de 

reabilitação não se configurem como um tipo de uso que necessite de grandes restrições em 

relação à movimentação de usuários, para as arquitetas, as circulações permitem fluxos 

sem atrapalhar o processo terapêutico. Ao relacionarem este aspecto com privacidade 

visual, nota-se que as únicas áreas resguardadas são os espaços localizados junto à fachada 

frontal da edificação - espaço de atendimento8, localizado na sala 2 (ver Figura 5.33); 

espaço de atendimento 10, localizado na sala 3 (ver Figura 5.37); e espaço de atendimento 

12, localizado na sala 4 (ver Figura 5.40). 

Por fim, a segurança foi avaliada positivamente e a legibilidade, negativamente 

(com exceção do espaço de atendimento coletivo). Para as especialistas, o uso das salas 

não fica claro numa apreciação inicial, e as portas não possuem identificação. 

De acordo com a avaliação das especialistas, em termos gerais, pode-se afirmar que 

a organização espacial, a presença de paredes que não vão até o teto, o uso de elementos 

vazados, e a escolha por esquadrias com sistema de abertura flexíveis favorecem o 

conforto luminoso e térmico. Em contrapartida, os elementos citados permitem interação 

visual e a diminuição da privacidade, que também envolvem o conforto acústico. Quando 

as atividades e os diálogos são ouvidos, a privacidade do atendimento fica comprometida, 

tanto nos espaços de atendimento coletivos quanto nos individualizados. 

5.2.2. Medições de iluminância 

Os níveis de iluminância foram avaliados em consonância com o disposto pela 

Norma Brasileira NBR ISO 8995/13. Embora haja grande incidência luminosa na cidade 

de Natal, RN, na maioria dos pontos medidos a iluminância horizontal nos planos de 

trabalho mantiveram-se abaixo dos valores mínimos recomendados pela ABNT (2013) 

para este tipo de tarefa – 300 lux, indicando má utilização dos recursos naturais. 
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As estações de trabalho foram categorizadas de acordo com as similaridades quanto 

às características relativas aos sistemas de abertura (janelas e cobogó na fachada NE, 

aberturas altas na fachada SO e sem janela) e configuração espacial (espaço coletivo ou 

individualizado; com acesso direto ou indireto).  

A Figura 5.48 apresenta os seis tipos de estação de trabalho existentes no ginásio do 

CRI: EC1, EC2, EI1, EI2 e EI3. O espaço de atendimento individualizado 3 (EI3) foi 

excluído da análise por não ser utilizado para atendimento. 

Figura 5.48: Planta baixa do ginásio, objeto de estudo, destacando os espaços de atendimento. 

 
Fonte: Própria autora. 

As medições ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 2013 no período 

de 8h00 até 16h00, totalizando dezenove medições em quinze planos de trabalho. A 

definição do plano de trabalho a ser medido considerou o local onde o profissional realizou 

a maior parte do atendimento (tatame ou mesa). Figura 5.49 apresenta os valores medidos 

durante a realização das entrevistas com os profissionais que atuam no ginásio em suas 

estações de trabalho, utilizando-se luxímetro digital portátil Instrutherm modelo LD-200. 
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Figura 5.49: Planta baixa do ginásio, objeto de estudo, com valores de iluminância medidos durante 

as entrevistas com os profissionais em suas estações de trabalho. 

 
Fonte: Própria autora. 

Conforme demonstra o Figura 5.50, em quinze dos dezenove pontos medidos, a 

iluminação no plano de trabalho esteve abaixo do recomendado pela NBR ISO 8995-1 

(ABNT, 2013). Apenas quatro estações de trabalho apresentaram níveis de iluminância 

acima de 300 lux. Vale salientar que as medições foram feitas de acordo com a forma em 

que o ambiente é utilizado pelos profissionais durante os atendimentos, com janelas 

parcialmente fechadas (na fachada Nordeste) e uso de iluminação artificial. 

Figura 5.50: Gráfico com valores de iluminância medidos no plano de trabalho durante as dezenove 

entrevistas realizadas com os profissionais que atuam no ginásio, objeto de estudo. 

 

A discussão da relação entre os valores medidos, as estações de trabalho e a 

satisfação dos profissionais será apresentada no item 5.4, referente ao diagnóstico da APO. 
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5.3. OPINIÃO DOS PROFISSIONAIS 

A satisfação dos profissionais (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) que atuam 

no ginásio de reabilitação do CRI foi investigada a partir das seguintes ferramentas: poema 

dos desejos, grupo focal e entrevista estruturada. As técnicas utilizadas se complementam, 

e fazem parte de uma estratégia de pesquisa que parte de uma abordagem aberta e genérica 

(poema dos desejos) que se afunila, direcionando a coleta de dados relativos aos aspectos 

investigados (entrevistas estruturadas), conforme ilustra a Figura 5.51. Assim, o poema dos 

desejos orientou os aspectos tratados no grupo focal, que por sua vez, auxiliou a elaboração 

do roteiro para as entrevistas estruturadas. Por isso, os dados coletados com o poema dos 

desejos estão contemplados nos resultados do grupo focal apresentados a seguir. 

Figura 5.51: Esquema com a sequência das técnicas utilizadas para apurar a opinião dos 

profissionais que atuam no ginásio, objeto de estudo. 

 
Fonte: Própria autora. 

5.3.1. Grupo focal 

A técnica de grupo focal foi aplicada (juntamente com o poema dos desejos) com o 

intuito de verificar se o conforto luminoso é um aspecto observado pelos profissionais. O 

roteiro se propôs a discutir oito dos treze aspectos analisados no checklist: programa, 

conforto ambiental, elementos de qualidade, espaços sociais, mobiliário, acessos e 

deslocamentos, comunicação visual, e segurança e manutenção.  

O instrumento foi aplicado no dia 06/11/2012 das 11h00 às 11h45min e contou com 

a participação de dez profissionais. A fisioterapeuta responsável pelo setor exerceu uma 

postura de liderança, concentrando a maioria das falas. 

A discussão grupal foi iniciada com a pergunta: “Como seria o espaço ideal?”. 

Logo, o conforto ambiental surgiu como aspecto fundamental para o bem estar dos 

usuários, conforme fala: “Na minha opinião, para ser ideal, um espaço de atendimento 

deve se basear em três pilares fundamentais: iluminação, ventilação e ruído.” 

(GF01F).Dentre as variáveis de conforto ambiental, o ruído foi o desconforto mais 

apontado pelo grupo, seguido do desconforto térmico, durante o dia. 
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Em relação à integração visual no interior do ambiente (proposta em ginásios de 

reabilitação), comentou-se que a estimulação entre pacientes e trocas de saberes entre 

profissionais e acompanhantes é positiva para o tratamento, porém, em alguns casos, a 

socialização dispersa o paciente. 

Todos os dez profissionais concordam que o número de salas é suficiente, apesar de 

salientarem que algumas são mais privilegiadas que outras. O espaço de atendimento 

coletivo1 (EC1 - onde estão os tatames 1, 2, 3 e 4) não tem equipamento suficiente, 

restringindo seu uso. Alguns espaços de atendimento individualizado (EI2 e EI3) situados 

nas sala 2, 3 e 4 são desconfortáveis, e a grande quantidade de lâmpadas queimadas as 

tornam escuras no final do turno, inviabilizando atendimentos após as 16h00. 

Quanto ao leiaute do espaço coletivo da terapia ocupacional (EC2) criado após a 

última reforma, a falta de barreiras visuais e sonoras atrapalha os tratamentos. Os 

terapeutas ocupacionais ressaltaram a necessidade de espaços privativos para atendimentos 

individualizados. O espaço dispõe apenas de uma sala (sala 5) com dimensões reduzidas e 

não conta com uma sala separada para os jogos eletrônicos. Algumas profissionais também 

colocaram que sentem falta de uma sala de apoio técnico, e apontaram que o ginásio possui 

espaços ociosos, conforme ilustrado na Figura 5.46 (p.122). 

Quanto ao conforto dos pacientes e acompanhantes, o grupo acredita que estes se 

sentem confortáveis, atribuindo a esses usuários uma visão pouco crítica quanto à 

humanização, conforme a fala: “O espaço do CRI é muitas vezes melhor do que as 

residências dos pacientes.” (GF02TO). 

Os elementos de qualidade tratados no conceito de ambiência emergiram quanto o 

grupo comentou a falta de brinquedos, as paredes monocromáticas e a falta de armários. O 

grupo concorda que o excesso de estímulos pode ser prejudicial para algumas patologias, 

mas sentem falta de elementos lúdicos no ginásio. 

5.3.2. Entrevistas estruturadas 

Assim como a avaliação dos especialistas, as entrevistas realizadas com os 

dezenove profissionais que atuam no ginásio de reabilitação infantil contemplaram as 

variáveis: aspectos técnico-construtivos, relação com exterior, relação visual interna e 

elementos de qualidade. 

A percepção dos profissionais em relação ao ambiente físico do ginásio foi 

verificada logo no início da entrevista. As respostas podia variar numa escala crescente de 
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1 a 4. Conforme ilustrado na Figura 5.52, a maioria (15 dos 19 profissionais que atuam no 

ginásio) o considera agradável (Md = 3). 

Figura 5.52: Gráfico com a percepção dos profissionais em relação ao ginásio, objeto de estudo. 

 

 

Para verificar a satisfação dos profissionais quanto às variáveis estudadas, os 

resultados consideraram o turno de trabalho, o tipo de atendimento (fisioterapia ou terapia 

ocupacional), a estação de trabalho e o nível de iluminância medido durante as entrevistas. 

A satisfação dos profissionais em relação às suas estações de trabalho e ao ginásio 

de reabilitação foram avaliadas numa escala crescente de 1 a 4. Os parâmetros utilizados 

para avaliar as estações de trabalho foram: espaço físico, iluminação natural, 

relação/contato visual com o exterior e quantidade de janelas existentes. E para avaliar o 

ambiente físico do ginásio foram considerados: área verde disponível no entorno, 

equipamentos, organização interna, interação visual e cores das paredes. 

De maneira geral, todos os parâmetros citados acima foram avaliados como bom 

(3). Conforme ilustrado na Figura 5.53, o item cores das paredes recebeu a pior avaliação 

(Md=2,4) e o espaço físico, o melhor (Md = 3,2), avaliado como bom por 12 dentre os 19 

profissionais e ótimo por 6/19. Embora tenha recebido avaliações positivas, em 

comparação com os demais, o contato com o exterior foi o item que apresentou o maior 

número de avaliações negativas (avaliada como péssima por 4 dentre os 18 profissionais 

que responderam e como ruim por 4/18).Já a interação visual foi avaliada positivamente 

pela maioria (Md = 3,1), considerada ótima por 9/19 e boa por 8/19. 
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Figura 5.53: Gráfico com grau de satisfação dos profissionais que atuam no ginásio, objeto de 

estudo, em relação aos parâmetros de conforto luminoso investigados, com médias (Md). 

 

5.3.2.1. Aspectos técnico-construtivos 

No que concerne aos aspectos técnico-construtivos da iluminação natural, 

verificou-se a opinião dos profissionais sobre as aberturas, o sistema de iluminação e a 

claridade na estação de trabalho. 

Nas entrevistas estruturadas, algumas falas demonstram o desconforto dos 

profissionais em relação às janelas: “O plano da janela podia ser mais alto.” (EE02F), “A 

janela alta seria melhor, ficaríamos menos vulneráveis.” (EE03F), “Para iluminação é 

importante, mas a gente fica muito exposto.” (EE06TO), “A maioria das janelas estão 

quebradas, não dá para abrir. Embaixo do tatame é perigoso abrir.” (EE19F). Essa 

opinião é complementada por outro profissional: “Eu preferia que fosse vidro, as 

venezianas podem machucar as crianças.” (EE10F) 

A Figura 5.54 representa a avaliação dos profissionais em relação à quantidade de 

janelas das suas estações de trabalho. Vale ressaltar, que o EI2 (espaço individualizado 2) 

não possui janelas. Dentre os três profissionais que a utilizam, dois avaliaram este item 

como péssimo, e um profissional não respondeu, justificando que o espaço não possui 

janelas. Em relação as demais estações de trabalho, o EC1 (espaço coletivo 1) foi o mais 

bem avaliado, dentre os cinco profissionais que utilizam essas estações, 3/5 a consideram 

boa e dois acham a quantidade de janelas ótima. 
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Figura 5.54: Gráfico com a avaliação dos profissionais em relação à quantidade de janelas das suas 

estações de trabalho utilizadas para atendimento no ginásio, objeto de estudo. 

 

A Figura 5.55 apresenta o cruzamento entre a satisfação dos profissionais em 

relação à iluminação natural na estação de trabalho e as medições de iluminância 

realizadas durante as entrevistas. Os resultados demonstram que nas estações onde foram 

medidos valores consonantes com o recomendado pela norma (300lux) as opiniões foram 

divergentes, variando de ótimo (1/3) a ruim (1/3). As estações de trabalho em que os 

valores medidos ficaram entre 110 e 299 lux foram consideradas ótimas por 4/11, boas por 

4/11, ruins por 2/11 e péssima por 1/11. E as estações onde foram medidos níveis 

inferiores a 100lux ou acima de 500lux foram avaliadas como boa pela maioria (4/5). 

Conforme ilustrado pelo gráfico, não é possível atribuir uma relação direta entre o nível de 

iluminância medido no plano de trabalho e a satisfação dos profissionais. 

Figura 5.55: Relação entre as iluminâncias  medidas e a satisfação dos profissionais em relação a 

iluminação natural na estação de trabalho. 

 

A disponibilidade de iluminação natural na estação de trabalho foi avaliada a partir 

da escala: muito claro, claro, escuro ou muito escuro (Figura 5.56). A média (Md) das 

respostas para essa pergunta foi de 2,5, demonstrando diferentes opiniões. Dentre os 

dezenove profissionais entrevistados, onze consideram o espaço físico claro, enquanto oito 

consideram escuro, apesar dos níveis de iluminância medidos, no geral tenham ficado 

abaixo do exigido pela NBR ISO 8995-1. 
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Figura 5.56: Gráfico relacionando a opinião dos profissionais em relação à percepção luminosa e 

nível de iluminância medido entre meses de outubro e dezembro de 2013 nos planos de trabalho (tatames e 

mesas de atendimento). 

 

As opiniões dos profissionais foram confrontadas com o turno de trabalho (Figura 

5.57), porém não demonstraram diferenças significativas. No entanto, quando comparadas 

com as estações de trabalho (Figura 5.58), nota-se que os três profissionais locados nos EI2 

(que não possuem janelas) consideraram o espaço escuro. Já nos espaços com janelas 

(EC1, EC2 e EI4), 11/16 classificaram o ambiente como claro. 

Figura 5.57: Relação entre a claridade proveniente da luz natural e turno de trabalho dos 

profissionais que atuam no ginásio do CRI, Natal entrevistados. 

 

Figura 5.58: Gráfico relacionando a percepção luminosa com as estações de atendimento do 

ginásio, objeto de estudo. 

 

Além de avaliar a iluminação natural e a quantidade de janelas nas estações de 

trabalhos, perguntas sobre percepção buscaram reiterar se a iluminação artificial (Figura 

5.59) e os sistemas de iluminação (Figura 5.60) são variáveis percebidas por esse grupo de 

usuários. 
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Figura 5.59: Gráfico com a percepção dos 

profissionais em relação à iluminação artificial no 

ginásio do CRI. 

 

Figura 5.60: Gráfico com a opinião dos 

profissionais em relação aos sistemas de iluminação 

do ginásio do CRI 

 

 

5.3.2.2. Relação com o exterior 

A relação com o exterior foi analisada por meio de indagações sobre a paisagem, o 

contato visual do interior com o exterior, a disponibilidade e uso das áreas verdes próximas 

ao ginásio de reabilitação, e de preferências em relação aos espaços de permanência e 

convivência. 

Como visto na Figura 5.53 (p. 134), a disponibilidade de áreas verdes no entorno do 

ginásio foi avaliada como ótima por 6/19, boa por 9/19 e ruim por 4/19 profissionais; e o 

contato visual da estação de trabalho com o exterior foi avaliado como ótimo por 5/18, 

bom por 5/18, ruim por 4/18 e péssimo por 4 dos profissionais entrevistados. 

Dentre os parâmetros investigados, o contato com o exterior foi o mais divergente, 

segundo a opinião dos profissionais. A Figura 5.61 apresenta o gráfico que relaciona este 

parâmetro com a atividade realizada, onde nota-se que nenhum TO o considera ótimo. 
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se pudesse fechar seria melhor, mas pra luz é bom. Só que a gente trabalha muito com 

cognição.” (EE06TO) “Para algumas crianças é muito ruim por ser aberto, mas é a 

minoria, pra maioria é bom.” (EE05F) 

Figura 5.61: Gráfico com grau de satisfação dos profissionais relação ao contato visual com o 

exterior de acordo com a atividade realizada. 

 

Figura 5.62: Gráfico com a satisfação dos profissionais em relação ao contato visual com o exterior, 

de acordo com estação de trabalho. 

 

De acordo com a Figura 5.63, apenas os profissionais que utilizam as estações de 

trabalho com aberturas orientadas para Nordeste desfrutam da paisagem, apesar da fala: 

“O plano da janela podia ser mais alto.” (EE02F) 

Figura 5.63: Gráfico com a relação entre uso dos sistemas de abertura durante os atendimentos e 

estação de trabalho. 
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podem prejudicar o atendimento de patologias como autismo, hiperatividade e déficit de 

atenção. Se considerarmos a atividade realizada, entre os fisioterapeutas, 5/11 consideram 

a paisagem visível de sua estação de trabalho ótima, 6/11 boa, 1/11 ruim e 1/11 péssima. 

No entanto, a opinião dos profissionais se dividiu: 2/5 consideram bom, 2/5 ruim, 1/5 

péssimo e um profissional destacou que não vê paisagem alguma, já que sua estação de 

trabalho não possui aberturas para o exterior.  

Figura 5.64: Gráfico com a opinião dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais em relação à 

paisagem vista de suas estações de trabalho. 

 

A Figura 5.65 apresenta a opinião dos profissionais sobre a influência da paisagem 

externa no tratamento terapêutico oferecido aos pacientes infantis. A maioria (14/19) 

considera que a paisagem influência no atendimento. Porém, a paisagem visível pelas 

aberturas da fachada nordeste foi crítica, evidenciando a interferência do entorno no 

ambiente interno, conforme a fala de EEF01:“Só vejo carros, prefiro flores.” 

Figura 5.65: Gráfico com a relação entre paisagem e tratamento na opinião dos profissionais que 

atuam no ginásio, objeto de estudo. 

 

A relação de uso do ambiente externo (Figura 5.66) foi avaliada por meio de 

perguntas sobre a frequência com que os profissionais utilizam as áreas verdes do CRI nas 

horas vagas e durante os atendimentos. A área ajardinada (ver Figura 5.9), que acompanha 
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tem espaço pra isso. O jardim já foi parquinho, mas não deu certo por causa do barulho, 

que atrapalhava os atendimentos nas salas do setor de reabilitação.” (EE07TO). 

Figura 5.66: Gráfico com a frequência de uso das áreas verdes do Centro pelos profissionais que 

atuam no ginásio. 

 

A preferência em relação a espaços de permanência e convivência também foi 

checada. Conforme ilustra o gráfico na Figura 5.67, a maioria (12/19) dos profissionais que 

atuam no ginásio prefere espaço aberto. 

Figura 5.67: Gráfico com as preferências dos profissionais em relação aos espaços de convivência 

do CRI, Natal, RN. 
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profissionais terem mencionado que o tipo de espaço deve atender à patologia do paciente, 

conforme demonstra o gráfico na Figura 5.69. 

Figura 5.68: Gráfico com a opinião dos profissionais (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) 

sobre a relação visual interna do ambiente construído do ginásio, objeto de estudo. 

 

Figura 5.69: Gráfico com as preferências dos profissionais em relação ao tipo de espaço para 

atendimento no ginásio, objeto de estudo. 

 

5.3.2.4. Elementos de qualidade 

A categoria elementos de qualidade contemplou perguntas sobre as cores das 

paredes, leiaute e equipamentos do ginásio e áreas verdes. A satisfação dos profissionais 

em relação a esses itens consta na Figura 5.53, visto anteriormente. Para a maioria dos 

profissionais o ginásio atende a esses parâmetros de qualidade lumínica. Embora a maioria 

dos profissionais tenha avaliado esses itens como bom (cores das paredes – 10/19 

profissionais, espaço físico - 12/19, leiaute - 11/19, equipamentos – 14/19 e áreas verde – 

9/19), as cores das paredes foi o parâmetro com a média mais baixa dentre estes aspectos 

(Md=2,4) e as áreas verdes foi o item melhor avaliado (Md=3,1). 
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O arranjo espacial interno de um ginásio deve contemplar fluxos e usos bem 

definidos para que não ocorram distrações negativas durante os atendimentos. A 

organização interna, a disposição dos equipamentos de reabilitação e os fluxos precisam 

compensar a ausência de divisórias físicas. Por essa razão, o leiaute foi avaliado como 

elemento de qualidade para o conforto luminoso. De acordo com o gráfico na Figura 5.53 

(p. 134), o leiaute foi bem avaliado (Md=2,9). A organização dos equipamentos no 

ambiente é feita pelos profissionais, mas comentários negativos demonstram discordâncias 

em relação ao seu arranjo: “O leiaute é um problema, não é adequado para o treino de 

marcha. Na verdade, existe um padrão, mas o pessoal da manhã não deixa mudar” 

(EE16F). 

A última pergunta das entrevistas considerou o grau de satisfação dos profissionais 

em relação ao ginásio a fim de verificar a concordância com a percepção geral (primeira 

pergunta da entrevista e com a avaliação do espaço físico, apresentado na Figura 5.70).  

A escala crescente de 1 a 4, considerou 1 = insatisfeito, 2 = pouco satisfeito, 3= 

satisfeito e 4 = muito satisfeito. Na Figura 5.70, verifica-se um alto índice de satisfação em 

relação ao ginásio (10/19). Salienta-se que o profissional que respondeu estar insatisfeito 

foi entrevistado no dia em os fisioterapeutas decidiram entrar em estado de greve, por isso, 

sua resposta foi desconsiderada desta análise. 

O resultado confirma a avaliação do espaço físico (Md=3,2), considerado bom por 

12 dentre os 19 profissionais. 

Figura 5.70: Gráfico com a satisfação dos profissionais em relação ao ginásio, objeto de estudo, de 

acordo com as estações de trabalho que utilizam durante os atendimentos de fisioterapia e terapia 

ocupacional. 

 

O instrumento aplicado (entrevista estruturada com respostas fechadas) facilitou a 

análise dos resultados, que verificou a percepção dos profissionais sobre as variáveis 

investigadas, facilitando a aplicação sem comprometer o exercício das tarefas laborais. 
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5.4. DIAGNÓSTICO 

Grupos de diferentes usuários percebem o ambiente construído de formas distintas. 

A avaliação dos especialistas e a opinião dos profissionais refletem experiências 

complementares. Enquanto um grupo observa e discute questões técnicas e funcionais de 

qualidade lumínica relacionadas ao conforto ambiental, eficiência energética e 

configuração espacial advindas da experiência profissional, o outro ressalta a experiência 

vivenciada, destacando necessidades específicas para o uso e funcionamento do espaço 

terapêutico infantil. Por essa razão, o diagnóstico apresenta os pontos positivos e negativos 

dos aspectos avaliados, tratados a partir das convergências e das divergências encontradas 

por meio das ferramentas utilizadas nesta pesquisa. 

5.4.1. Aspectos técnico-construtivos 

Para que haja melhor aproveitamento da luz natural, a implantação do edifício o os 

sistemas de abertura e sombreamento devem considerar as condições climáticas locais, a 

latitude e o tipo de céu. O controle da insolação direta, bem como a implantação do 

edifício no terreno, levando em consideração ao entorno imediato, são aspectos primordiais 

para que haja conforto luminoso. A radiação solar direta no ambiente interno gera 

ofuscamento e aumento de temperatura, tornando-o desconfortável. Nesse sentido, nota-se 

que as profissionais optam por permanecer com as janelas fechadas para evitar que a 

radiação solar incida de forma direta no interior do ambiente. 

De acordo com a arquiteta, que projetou o CRI, a implantação do edifício 

considerou o aproveitamento da luz natural no interior do ginásio. As fachadas principais 

do ginásio (nordeste e sudoeste) estão orientadas de modo a receber a incidência de 

radiação solar direta e indireta. Apesar das venezianas na fachada nordeste permitirem o 

controle da incidência solar direta nas estações de trabalho localizados próximo à fachada 

(tatame 1, 2,8, 10 e 12), verifica-se a necessidade de soluções que favoreçam o conforto 

luminoso e término. Na carta solar é possível verificar que a ausência de sistemas de 

sombreamento na fachada nordeste permite a radiação solar direta na maior parte do ano, 

ocasionando ganho térmico, contrates e ofuscamento no ambiente interno. 

No caso específico do ofuscamento, sua principal causa em ambientes de trabalho é 

a incidência solar direta no plano de trabalho. Portanto, para os tatames de atendimento, é 

imprescindível que não haja radiação solar direta para que se tenha conforto visual no 
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plano de trabalho. Embora não seja o foco do estudo, vale lembrar que a visão das fontes 

de iluminação artificial dentro do campo de visão também pode causar ofuscamento. 

De acordo com especialistas e profissionais, os sistemas de abertura são adequados 

para a iluminação, já que o tipo de abertura, janelas pivotantes com fechamento tipo 

venezianas, criam prateleiras de luz (Figura 5.71), que protegem o ginásio da incidência 

solar direta (Figura 5.72). No entanto, como mencionados por ambos, sua distribuição na 

fachada nordeste possui alturas perigosas para a segurança das crianças. Os profissionais 

que atuam nos espaços de atendimento com abertura para o estacionamento (fachada NE) 

reclamam da que a altura das aberturas compromete a privacidade e a segurança, e a 

maioria considera negativa a interferência do espaço externo no ambiente terapêutico. 

Alguns profissionais criticaram a falta de manutenção das janelas: “As janelas estão 

quebradas, não dá para abrir onde a gente quer e abaixo do tatame é perigoso.” (EE19F) 

Figura 5.71: Fotografia interior do ginásio, objeto de estudo, destacando as janelas na fachada 

nordeste, que criam prateleiras de luz, embora possuam alturas que oferecem risco aos pacientes infantis. (a) 

fotografia do espaço coletivo de TO; (b) fotografia do espaço coletivo de fisioterapia. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura 5.72: Corte representativo da sala de atendimento 2 do ginásio, objeto de estudo, com alturas 

das janelas nas fachadas nordeste e sudoeste. 

 
Fonte: Própria autora. 
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A avaliação técnica constatou que os sistemas pivotantes das aberturas não são 

suficientes para impedir a radiação direta no interior do ambiente, se fazendo necessário 

um sistema de sombreamento da fachada. Além disso, a localização adequada das 

aberturas na fachada Nordeste deve favorecer o conforto luminoso. Soluções como 

prateleiras de luz, aproveitando o pé-direito alto do ginásio (3.44m), propiciam luz difusa e 

privacidade visual no interior do ginásio e segurança para os usuários, além de amenizar o 

desconforto gerado pela incidência de radiação solar direta. 

No entanto, a maioria dos profissionais considera boa a paisagem disponível e a 

quantidade de janelas, demonstrando certa incongruência no discurso. As soluções 

adotadas, que combinam cobogó e janelas venezianas, foram avaliadas positivamente pelas 

especialistas, embora alguns profissionais tenham mencionado que se sentiriam mais 

seguros se os fechamentos fossem em vidro.  Dessa forma poderiam manter as aberturas 

fechadas sem comprometer a iluminação natural no interior do ambiente. Porém, a 

transparência do vidro tornaria o interior do ambiente ainda mais exposto à radiação solar 

direta, uma vez que não há sistemas de sombreamento na fachada NE. Essa solução 

também é desfavorável à privacidade visual, em função do uso do entorno imediato à 

fachada NE como estacionamento, parquinho e circulação de acesso ao CRA. 

Este tipo de solução seria mais adequado à fachada Sudoeste, que se volta para um 

pátio interno, composto por uma circulação coberta que recua e sombreia a fachada. Essa 

fachada poderia adotar aberturas e fechamentos semelhantes aos utilizados no SARAH 

Fortaleza (que possui a mesma configuração espacial). 

No grupo focal os profissionais mencionaram o fato das paredes não irem até o teto. 

O desconforto acústico compromete a qualidade ambiental no interior do ginásio, apesar da 

solução favorecer a iluminação e a ventilação natural. A ausência de aberturas zenitais não 

favorece o aproveitamento da luz natural no interior do ginásio e seria uma solução 

adequada para os espaços internos mais profundos. 

Na avaliação das especialistas, o ginásio de reabilitação é bem assistido em 

iluminação natural e poderia dispensar o uso de iluminação artificial. Contudo, na 

avaliação técnica aferiu-se que na maioria dos planos de trabalho, os valores de 

iluminância medidos não atendem ao recomendado pela norma NBR ISO 8995-1 (ABNT, 

2013) – 300 lux. Embora a Norma não estabeleça valores específicos para ginásio de 

reabilitação foram considerados os valores de iluminância mantida recomendado para 
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atividades similares às realizadas neste tipo de ambiente. Os resultados obtidos nas 

medições oscilaram entre 50 lux (medido no tatame 9 referente a uma sala com janela, no 

dia vinte e oito de novembro de 2013, às 15h15min) e 623 lux (no tatame 1 localizado no 

espaço de atendimento coletivo 1, no dia oito de outubro de 2013, às 10h15min).  

Durante as medições de iluminância, realizadas em concomitância com as 

entrevistas estruturadas realizadas com os profissionais, constatou-se que os espaços com 

iluminância mantida em torno de 200 lux foram avaliados como satisfatório. Embora 

valores abaixo do recomendado possam atender às atividades realizadas neste ambiente, os 

valores recomendados pela NBR ISSO 8995-1 (ABNT, 2013) consideram que uma 

iluminação adequada deve propiciar a visualização do ambiente, permitindo que as pessoas 

vejam, se movam com segurança e desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, 

precisa e segura sem causar fadiga visual e desconforto. 

Ao relacionar a estação de trabalho com o valor de iluminância medido (Figura 

5.73), nota-se que os valores mais baixos foram medidos no espaço de atendimento 

individualizado 2 (EI2). Apesar do espaço de atendimento individualizado 4 (EI4) possuir 

aberturas orientadas para Nordeste, os valores medidos representam a forma como o 

espaço é utilizado, com janelas parcialmente fechadas. O fato das venezianas serem 

utilizadas dessa forma pode ser atribuído a falta de sistema de sombreamento que protejam 

a fachada da radiação solar direta, a interferência do entorno na privacidade e segurança 

dos usuários no interior dos espaços terapêuticos, e ainda, a falta de manutenção das 

janelas, que impossibilitam seu funcionamento.  

Figura 5.73: Gráfico relacionando as estações de trabalho e os valores de iluminância medidos 

durante as entrevistas realizadas com os profissionais que atuam no ginásio de reabilitação do CRI. 
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5.4.2. Relação com exterior 

O uso de grandes aberturas na fachada Nordeste (ver Figura 5.15, p. 108) 

proporciona contato com o exterior por reduzir barreiras visuais que interferem no acesso à 

paisagem. Todavia, deve-se atentar para o conforto luminoso no interior da edificação. 

Além da radiação solar, ilustrada na Figura 5.19 (máscara de sombra, ver p. 110), a falta de 

privacidade e o excesso de ruído gerado pela relação de proximidade da fachada com o 

estacionamento, o acesso ao Centro de Reabilitação Adulto (CRA) e o parquinho também 

foram mencionados como aspectos negativos.  

A distração visual proporcionada pelo acesso à paisagem dividiu opiniões entre os 

profissionais. Embora nas entrevistas 14 dos 19 profissionais achem que a paisagem não 

interfere no tratamento (ver Figura 5.65), durante o grupo focal os terapeutas ocupacionais 

manifestaram que a interferência do ambiente externo compromete a privacidade visual 

necessária para o atendimento de patologias como autismo, hiperatividade e déficit de 

atenção. Para esse grupo, apesar da avaliação positiva por sua função contemplativa, a 

distração visual que esta gera não favorece a reabilitação. No entanto, é importante 

salientar que a avaliação negativa reflete a localização do ginásio em relação ao terreno. O 

espaço coletivo de TO está localizado ao lado do CRA e em frente ao estacionamento dos 

Centros, conforme demonstram as Figura 5.74 e Figura 5.75.  

Já na opinião das fisioterapeutas, a distração visual torna o atendimento mais lúdico 

e terapêutico, principalmente após a fadiga dos exercícios, que para muitas crianças, gera 

um alto nível de estresse. O contato visual com o ambiente externo promove distrações 

positivas e negativas no ambiente interno, dependendo do que se observa. Assim, a 

qualidade da paisagem externa e a atividade realizada no interior devem ser consideradas 

para que o ambiente externo proporcione distrações positivas. 

Figura 5.74: Fotografia da paisagem vista 

pelas aberturas no interior do ginásio, objeto de estudo. 

 

Figura 5.75: Fotografias da fachada principal do 

CRI (Nordeste) tirada no acesso ao CRA. 

 
Fonte: Própria autora. Fonte: Própria autora. 
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As fachadas possuem aberturas semelhantes, com configurações diferentes. Na 

fachada sudoeste, a solução adotada para os sistemas de sombreamento se assemelha a 

observada no estudo de referência (SARAH Fortaleza). No entanto, no CRI as aberturas na 

fachada sudoeste não possibilitam o contato visual com o exterior (Figura5.76), enquanto 

no ginásio infantil do SARAH Fortaleza, as fachadas incorporam o ambiente externo. No 

SARAH, a fachada noroeste possui portas de correr com fechamento em vidro que 

integram ambiente interno e externo e a sudeste possui uma circulação coberta que integra 

jardim e recepção criando um ambiente sem barreiras visuais (Figura5.77). 

Figura5.76: Fotografia da circulação 

coberta que dá acesso ao ginásio do CRI, Natal-RN 

com destaque para os sistemas de abertura e 

sombreamento da fachada sudoeste e jardim 

interno. 

 
Fonte: Própria autora. 

Figura5.77: Fotografia da recepção do ginásio infantil 

do SARAH, Fortaleza,CE, com destaque para 

circulação coberta que sombreia a fachada sudeste e 

jardim integrado ao espaço. 

 
Fonte: Própria autora. 

O ginásio do CRI se configura como um edifício isolado, sem relação de uso com 

as áreas verdes disponíveis em seu entorno. Nesse sentido, o leiaute e os sistemas de 

aberturas do ginásio são desfavoráveis e deveriam considerar espaços terapêuticos ao ar 

livre no programa de necessidades. 

As áreas externas disponíveis próximas ao ginásio não são incorporadas ao 

tratamento terapêutico, diferente do que foi visto no estudo de referência realizado no 

Sarah Fortaleza. Já na fase inicial do estudo notou-se a ociosidade da área verde disponível 

ao lado da circulação, que dá acesso ao ginásio, Durante a análise walkthough esta área 

chamou atenção pelo seu potencial de uso (como exemplo, o treino de marcha observado 

no SARAH Fortaleza). Na avaliação das especialistas o seu potencial de uso para 

tratamento ao ar livre também foi destacado. Nas entrevistas com profissionais, buscou-se 

verificar os motivos pelos quais essa área não é utilizada, e constatou-se que a área já foi 

utilizada no passado, porém, seu uso interferia nos atendimentos realizados nas salas 
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próximas (que não possuem fechamento em parte da cobertura). Atualmente, a falta de uso 

(mesmo que contemplativo) é fruto da falta de manutenção e equipamentos. Apesar das 

interferências que seu uso pode gerar nos espaços adjacentes, soluções projetuais podem 

amenizar ruídos em prol do contato com a natureza durante as atividades terapêuticas. 

5.4.3. Relação visual interna 

Para investigar a relação visual interna no ginásio de reabilitação foram 

considerados aspectos ambientais e comportamentais relativos ao binômio interação-

privacidade visual. 

A integração espacial tende a facilitar a troca de experiências entre os usuários, 

potencializando a sensação de segurança no espaço. A falta de barreiras torna o espaço de 

reabilitação informal, favorecendo as relações interpessoais. Os profissionais concordam 

que as trocas de experiências entre os usuários exercem efeitos positivos que facilitam o 

processo de reabilitação, atingindo os objetivos da Política Nacional de Humanização 

(BRASIL, 2004b). Entretanto, quando perguntados se preferem atender em espaços 

coletivos ou privativos (Figura 5.67), 7 dos 19 profissionais responderam que preferem as 

salas privativas e apenas 5/19 atribuíram a escolha do espaço à patologia do paciente. 

5.4.4. Elementos de qualidade 

Os itens relativos aos elementos de qualidade (seleção de cores, adequação dos 

espaços e tratamento paisagístico) foram avaliados negativamente pelos especialistas. 

Contudo, para a maioria dos profissionais o espaço físico, as áreas verdes, as cores das 

paredes, o leiaute e os equipamentos do ginásio são satisfatórios. 

No ginásio infantil do SARAH Fortaleza, os elementos coloridos estão no 

mobiliário multiuso. As paredes são brancas, aumentando a refletância das paredes, 

favorecendo assim a iluminação natural no interior do ambiente. A cor salmão das paredes 

do ginásio do CRI foi considerada escura para alguns profissionais. No grupo focal 

constatou-se que essa avaliação reflete a experiência anterior dos profissionais com o 

ginásio, que antes da reforma possuía paredes mais claras (Figura 5.20). O fato das paredes 

serem monocromática também potencializa essa sensação. 

Na entrevista realizada com a arquiteta que projetou o CRI, ficou evidente que as 

especificidades de um centro de reabilitação foram consideradas durante a concepção do 

projeto arquitetônico. Todavia, na entrevista com a coordenadora técnica da reabilitação 

percebe-se que os projetos de intervenções e manutenção não ocorrem da mesma forma, 
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desconsiderando as necessidades e possibilidades que o ambiente físico oferece ao 

tratamento de crianças e adolescentes em processo de reabilitação. 

Em relação ao mobiliário, a coordenadora técnica da reabilitação ressaltou que 

arquitetonicamente o Centro é tratado como um hospital, e que as adaptações para 

favorecer a ambiência e o universo infantil foram realizadas por iniciativa da instituição.  

Conforme mencionado na entrevista com o diretor geral, a falta de autonomia na 

gestão dos recursos disponibilizados é um dos maiores entraves que a instituição enfrenta. 

Durante a APO verificou-se que a humanização e a manutenção do mobiliário disponível 

no ginásio são feitas pelos profissionais. 

A arquiteta que elaborou o projeto do CRI citou o memorial descritivo durante a 

entrevista. Em pesquisas aos arquivos da instituição constatou-se que a administração do 

Centro não possui esse material, de suma importância para o plano operativo. 

Principalmente, no momento atual em que a instituição passa por uma mudança de nível I 

para nível III. O Ministério da Saúde por meio da rede de Centros Especializados em 

Reabilitação (CER) disponibilizou verba para implementar os serviços prestados pela rede 

(verba inclusive, para reformas e ampliações). A falta de um plano diretor num momento 

de reestruturação dificulta que ações de benfeitoria se concretizem. Espera-se que as 

recomendações resultantes da avaliação pós-ocupação técnico-funcional realizada no 

ginásio possam contribuir para a qualidade do ambiente construído do CRI e 

consequentemente para o serviço prestado às crianças e adolescentes em processo de 

reabilitação física, motora e mental. 

5.4.5. Matriz de descobertas 

A matriz a seguir ( Figura 5.78) sintetiza os resultados descritos pela aplicação dos 

instrumentos utilizados nesta pesquisa. Para direcionar as recomendações, contempla os 

pontos positivos, enfatizando atributos de conforto luminoso, diretamente relacionados à 

qualidade ambiental que não devem ser alterados, apenas aprimorados; aspectos negativos, 

que orientaram as recomendações específicas; e as divergências entre a avaliação técnica e 

a opinião dos usuários, suscitando discussões e recomendações tanto para o objeto de 

estudo, quanto para futuros projetos similares.  
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 Figura 5.78: Matriz de descobertas da APO técnico-funcional do ginásio do CRI, Natal-RN.  
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5.5. DISCUSSÃO 

A avaliação dos espaços terapêuticos do ginásio de fisioterapia e terapia 

ocupacional do Centro de Reabilitação Infantil, Natal-RN por meio de uma abordagem 

multimétodos permitiu a convergência dos resultados entre os instrumentos aplicados, 

conferindo validade a uma análise qualitativa.  

Tendo em vista que o ambiente construído e seu processo de produção e uso devem 

expressar e interpretar a reação dos usuários de diversas maneiras, para analisar os aspectos 

qualitativos da iluminação natural no objeto de estudo, a percepção de dois grupos distintos 

de usuários (especialistas e profissionais) foi considerada. No entanto, nota-se que a 

satisfação dos profissionais baseia-se em padrões subjetivos, partindo de percepções de 

ordem cognitiva e afetiva, o que requer uma comparação entre a experiência vivida e 

critérios subjetivos do usuário. 

Esta subjetividade foi evidenciada nas entrevistas estruturadas realizadas com os 

profissionais. Ao confrontar a avaliação destes em relação à iluminação natural em suas 

estações de trabalho com o nível de iluminância medido durante a aplicação do 

instrumento, não foi possível estabelecer uma relação entre ambos (ver Figura 5.55). 

A avaliação das especialistas (arquitetas que atuam na área hospitalar) incorporou 

um olhar crítico sobre o ambiente físico, possibilitando verificar se a satisfação das 

profissionais (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) em relação ao ambiente do ginásio 

estava de acordo com os aspectos técnicos. Quanto aos aspectos funcionais, as técnicas de 

aproximação com o objeto, que contemplaram entrevistas, checklist e observações, 

possibilitaram a compreensão do programa de necessidades. 

Os resultados da abordagem multimétodos apontam que a avaliação técnica e a 

opinião dos usuários são informações complementares e necessárias para pesquisas mais 

abrangentes sobre ambientes terapêuticos. A avaliação dos profissionais foi bastante 

elucidativa em relação às especificidades de ginásios de reabilitação voltados para o 

atendimento às crianças portadoras de deficiência física, motora e mental, quanto à 

qualidade lumínica em espaços terapêuticos destinados à reabilitação infantil em 

instituições estaduais/ públicas. 

As divergências apresentadas na matriz de descobertas refletem as recomendações 

para esta estratégia de pesquisa, uma vez que diferentes grupos de usuários percebem e 

avaliam o ambiente construído de maneiras distintas. A aplicação de entrevistas 
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estruturadas demonstrou certa neutralidade na satisfação dos profissionais em relação à ao 

ambiente construído. De maneira geral, os profissionais avaliaram os parâmetros de 

qualidade lumínica dos espaços terapêuticos do ginásio como bom. No entanto, a avaliação 

técnica detectou problemas de cunho técnico e funcional relacionados à implantação, aos 

sistemas de abertura e sombreamento, as superfícies, ao leiaute e aos equipamentos 

adotados no ginásio. 

O diagnóstico apresentado salienta a importância de se desenvolverem avaliações 

de desempenho abrangendo os diversos grupos de usuários. Tais resultados corroboram 

com as considerações de Thomazoni (2009) sobre o projeto para um Estabelecimento de 

Assistência à Saúde e sua funcionalidade, quando ressalta que embora as funções sejam 

atendidas, para se estabelecer um projeto de qualidade se faz necessário compreender os 

grupos distintos de usuários e seus interesses.  

Embora os profissionais da saúde sejam uma fonte rica em informações a respeito 

do ambiente físico hospitalar, nesta pesquisa não houve consenso quanto aos aspectos 

avaliados. As divergências impossibilitaram a definição de preferências em relação às 

variáveis de conforto luminoso. A dificuldade encontrada atribui-se ao reduzido universo 

amostral de 19 profissionais (11 fisioterapeutas e 6 terapeutas ocupacionais), que atuam em 

estações de trabalho distintas (ver Figura 5.48 , p. 131). Ainda assim, os resultados 

apontam preferências em relação aos atributos de conforto luminoso avaliados na pesquisa. 

De acordo com as entrevistas, a privacidade visual é o parâmetro de maior influência para 

o conforto luminoso e bem estar dos profissionais nos espaços terapêutico. 

Ao analisar a relação visual interna, a configuração espacial do ginásio de 

reabilitação do CRI (com espaços de atendimento coletivos e individualizados) 

corresponde às expectativas propostas, garantindo (quando necessário) privacidade aos 

tratamentos mais específicos e proporcionando encontros e interações entre usuários fixos 

e flutuantes, considerado salutar nos tratamentos de reabilitação. No entanto, durante as 

observações evidenciou-se que a forma como as estações de trabalho são utilizadas, não 

corresponde às necessidades dos pacientes e sim à preferência dos profissionais por 

privacidade ou interação. 

O edifício estudado apresenta do ponto de vista funcional, alguns problemas 

relacionados à adequação dos espaços ao uso previsto. Mesmo após uma reforma 

(finalizada em junho de 2012) onde os espaços foram adaptados para atender a 
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necessidades específicas, o leiaute das salas não favorece a privacidade necessária para o 

atendimento de determinadas patologias. A importância da privacidade visual para o 

tratamento de determinadas patologias também foi mencionada no estudo de Machado 

(2012) ao constatar que o ambiente externo pode gerar distrações negativas à reabilitação 

de determinadas patologias. Nesse sentido, recomenda-se a definição de espaços de 

atendimento individualizado para atividades terapêuticas direcionadas a pacientes com 

déficit de atenção, autismo e hiperatividade. 

Os resultados apontam que a relação com o exterior proporciona distrações visuais 

que podem ser positivas ou negativas de acordo com a função e uso dado aos espaços 

(internos e externos). Na opinião dos terapeutas ocupacionais, o contato visual com o 

ambiente externo, possibilitado pelas aberturas na fachada nordeste, gera distrações 

negativas em função dos usos do entorno imediato. Nota-se que as distrações negativas são 

geradas pela função (estacionamento) e pelos usos (circulação de veículos e pedestres) do 

ambiente externo. Nesse caso, as aberturas não favorecem o poder restaurador que o 

contato com a natureza propicia, conforme comprovam os estudos de Kaplan e Kaplan 

(1989) e Ulrich (1992). No entanto, na opinião dos fisioterapeutas, a distração visual que o 

contato visual com a paisagem proporciona favorece o bem estar dos pacientes, 

corroborando com os estudos mencionados acima. 

As entrevistas realizadas com os profissionais vão de encontro com os resultados 

encontrados por Machado (2012) ao investigar as relações entre os ambientes interiores e 

exteriores de um Centro de Reabilitação Motora, onde conclui que muitos elementos 

capazes de produzir distrações positivas à grande maioria de pacientes, podem também 

produzir distrações negativas em terapias direcionadas à reabilitação de pacientes com 

déficit de atenção. Este resultado ressalta a importância de se considerar as atividades 

realizadas ao estabelecer atributos de conforto luminoso em ginásio de reabilitação. 

Essa constatação corrobora com Lima (2009) que relaciona a influência da luz nos 

trabalhadores à arquitetura, ao sistema de iluminação, às necessidades humanas, às 

diferenças pessoais e à tarefa a executar.  Desse modo, os aspectos qualitativos da 

iluminação natural discutidos neste estudo a partir da relação pessoa-ambiente salientam a 

importância dos sistemas de abertura e sombreamento como elementos que relacionam 

ambiente interno e externo, controlam a passagem de luz, de ar e de ruídos, além de 

controlar trocas térmicas. 
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A cidade de Natal está situada na latitude média de 5º45’54”S e possui céu 

parcialmente encoberto na maior parte dos meses do ano (entre seis e dez meses), portanto, 

apresenta pouca variação anual no comprimento dos dias e uma grande quantidade de luz 

solar disponível para uso nas edificações, de modo que soluções projetuais de conforto 

luminoso devem contemplar sistemas de sombreamento nas fachadas independente de sua 

orientação. 

O estudo constatou que certas escolhas ou estratégias de projeto podem favorecer 

processos psicológicos e cognitivos. Por isso a implantação de um ginásio de reabilitação 

infantil deve levar em consideração o ambiente externo como espaço terapêutico. Além de 

incorporar a natureza ao tratamento, reduzindo o estresse de pacientes, acompanhantes e 

profissionais, ao incorporar novos usos e funções ao ambiente externo, amplia-se o espaço 

terapêutico, que deve extrapolar as barreiras físicas, como visto no estudo de caso 

realizado no SARAH Fortaleza. 

O desenvolvimento teórico da pesquisa salienta a importância dos sistemas de 

abertura para a iluminação natural e para a relação entre ambiente interno e externo. 

Apesar da dificuldade em se equacionar os fatores relativos aos condicionamentos 

climáticos nas decisões da arquitetura hospitalar em climas quentes, os sheds (solução 

adotada por Lelé na Rede SARAH) favorecem a entrada de luz natural indireta e de vento. 

No CRI, os baixos valores de iluminância medidos nas estações de trabalho refletem a 

ausência de aberturas zenitais em espaços profundos e/ou sem aberturas para o exterior. 

Ao confrontar a avaliação dos especialistas com a satisfação dos profissionais, 

constatou-se que as variáveis analisadas constituem aspectos fundamentais para a 

qualidade ambiental em espaços destinados à reabilitação de crianças e adolescentes. Para 

ambos, os cuidados com a segurança e bem estar do paciente infantil devem ser 

priorizados. 

A solução adotada para os sistemas de abertura com fechamentos pivotantes na 

fachada nordeste está entre os elementos mencionados que oferecem risco aos pacientes. 

Apesar de esta solução criar prateleiras de luz que favorecem a iluminação natural sem que 

a radiação solar incida de forma direta no ambiente, seu posicionamento na fachada é 

inadequado (ver Figura 5.25: Corte do espaço coletivo de fisioterapia com destaque para as 

alturas das aberturas na fachada nordeste do ginásio, objeto de estudo.Figura 5.25). Esse 

resultando vai de encontro com as recomendações de Rocha (2008), que ressalta que por 
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questões de segurança e de conforto visual do paciente pediátrico as janelas não devem ter 

alturas acessíveis às crianças, e ao mesmo tempo, não devem privá-las da paisagem 

exterior.  

Nas entrevistas, os profissionais sugerem que fechamentos em vidro tornariam os 

espaços de atendimento do ginásio mais seguros, sem que o contato visual com o exterior 

fosse prejudicado. Esta solução foi observada no estudo de referência efetuado no SARAH 

Fortaleza. No entanto, deve-se atentar que esta solução projetual deve estar associada a 

sistemas de sombreamento para amenizar possíveis desconfortos no interior do ambiente. 

Na análise walkthrough e na avaliação dos especialistas verificou-se que a 

modificação dos sistemas de abertura existentes na fachada sudoeste (janelas pivotantes e 

cobogós altos) contribuiriam para a interação entre ambientes interno e externo, bem como 

áreas internas e externas subutilizadas. Alterações de usos e fechamentos trariam maior 

permeabilidade visual com o exterior de forma a produzir distrações positivas nos espaços 

interno. O leiaute do ginásio contempla espaços com dimensões reduzidas orientados para 

esta fachada (ver Figura 5.46). A substituição dos fechamentos por portas de correr em 

vidro tornam esses espaços mais atrativos, como observado no ginásio infantil do SARAH 

Fortaleza, CE. A fachada SO conta com marquise com 2.70m de largura criada pela 

circulação coberta que conecta recepção, ginásio e consultórios. Esta solução projetual 

possibilita a utilização do vidro sem que a fachada fique exposta a incidência de radiação 

solar direta (ver  

Na Figura 5.19 é possível visualizar a máscara de sombra da fachada sudoeste. A 

marquise com 2.70 m protege a fachada da radiação solar direta nos meses de verão. 

Figura 5.19). Ao alterar os acessos a esses espaços, novos usos podem ser 

contemplados como sala de musicoterapia e jogos eletrônicos sem que o ruído interfira nas 

atividades realizadas no interior do ginásio de reabilitação. Além disso, esta solução 

facilitaria o acesso e uso da área verde ajardinada. 

A solução modular adotada na concepção do edifício dificulta a adaptação do 

espaço a novos usos. No ginásio nota-se a sobreposição de funções em alguns ambientes 

(espaço coletivo de TO – Figura 5.42 e Figura 5.43), a adaptação de espaços para atender a 

novas funções (depósitos) e a improvisação de mobiliário e equipamentos. O 

subdimensionamento de alguns ambientes é um problema difícil de ser resolvido em 

função da rigidez da proposta arquitetônica construtiva. No entanto, a remodelação do 
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leiaute do ginásio juntamente com mudanças nos sistemas de abertura da fachada sudoeste 

possibilitaria novos usos e funções para esses espaços. 

Para as atividades de terapia ocupacional há necessidade de ambientes que 

possibilitem atividades de integração sensorial. No ginásio do CRI nota-se que os 

equipamentos utilizados para esse fim (cama elástica e piscina de bolas) estão dispostos no 

espaço coletivo de fisioterapia junto com outros equipamentos. Durante a APO, não se 

observou o uso destes equipamentos, de modo que não foi possível inferir sobre a 

interferência na dinâmica de uso do ginásio.  

Em centros de reabilitação, o tratamento em ambientes externos pode contribuir na 

criação de ambientes capazes de produzir redução de estresse através de distrações 

positivas. Além disso, ouso de espaços terapêuticos ao ar livre faz parte das 

recomendações de ambiência proposta pela PNH (BRASIL, 2004). As condições 

climáticas locais são favoráveis ao uso ambientes ao ar livre. Para isso, as recomendações 

para construções em clima quente-úmido (sombrear e ventilar) devem ser levadas em 

consideração. Além de sistemas de sombreamento, o entorno imediato também deve ser 

considerado, garantindo a privacidade visual necessária às atividades terapêuticas. 

No estudo de referência observou-se que elementos visuais lúdicos se restringem ao 

mobiliário. As paredes com pintura branca ou em concreto armado garantem neutralidade 

aos espaços de atendimento. Na mesma direção, Machado (2012) sugere locais com menos 

informações visuais, favorecendo trabalhos com pacientes com déficit de atenção.  

No estudo de caso, a APO detectou divergências em relação à seleção de cores das 

paredes. Na análise walkthrough, este parâmetro foi avaliado negativamente, pelo fato de 

serem monocromáticas e possuírem refletância média de 60%. Na avaliação dos 

especialistas, dividiu a opiniões, embora tenha sido bem avaliada pelos profissionais. Vale 

destacar que a opinião dos profissionais não vai de encontro à bibliografia consultada. 

Embora a opinião desse grupo na avaliação de desempenho do ambiente construído seja 

fundamental na garantia do pleno funcionamento dos espaços terapêuticos, certos atributos 

qualitativos de conforto luminoso carecem de conhecimento técnico para que possam ser 

avaliados adequadamente. 

Ambientes monocromáticos podem causar fadiga visual por reduzir a sensibilidade 

do olho para determinada cor quando vista esteticamente com considerável intensidade. 

Embora os profissionais não atentem para essa distorção peculiar da visão, pode-se atribuir 
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a monotonia cromática ocasionada pelas paredes internas, percepções relacionadas à 

iluminação natural no interior do ginásio (8/19 o consideram escuro). Nesse sentido, 

destaca-se a importância da iluminação natural no ambiente interno, que se altera ao longo 

do dia tornando, dinamizando o ambiente construído. 

A arquitetura hospitalar atua como um instrumento terapêutico, visto que pode 

contribuir para o processo de reabilitação. Neste sentido, recomendações de alterações na 

configuração espacial do ginásio e de seu entorno imediato contribuem para a criação de 

condições adequadas que permitam a coexistências de atividades distintas e a integração de 

atividades complementares, visando favorecer o uso dos espaços e o bem estar de seus 

usuários. 

5.6. RECOMENDAÇÕES 

As recomendações apresentadas a seguir buscam garantir o bem estar dos usuários de 

Centros de Reabilitação numa perspectiva de adequação e conservação de seu entorno 

sócio-físico e das relações humano-ambientais em relação ao conforto luminoso. 

Além de identificar respostas da edificação diante de solicitações construtivas, 

funcionais, econômicas, estéticas e comportamentais, a APO técnico-funcional efetuada no 

ginásio, objeto de estudo, teve o intuito de compilar dados que promovam uma 

recuperação consciente dos ambientes avaliados, permitindo o aprimoramento de reformas 

futuras e ainda reunir informações que auxiliem o desenvolvimento de projetos com tema e 

contexto socioambiental semelhantes. 

As recomendações – de escala local e global - para ginásios de reabilitação foram 

elaboradas a partir da avaliação técnica do ambiente construído, da opinião dos 

especialistas e dos profissionais e das lições apreendidas com o estudo de referência, e 

corroboram com a bibliografia consultada, com o Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar (BRASIL, 2001) e com o conceito de ambiência (BRASIL, 2004). 

5.5.1. Recomendações específicas 

Por meio dos resultados da Avaliação Pós-Ocupação e do estudo de referência 

foram estabelecidos padrões funcionais de diversos níveis – em alguns casos, com medidas 

de caráter simples e que podem representar baixo custo de investimento. 

Para estabelecer o prazo (curto, médio ou longo) para cada recomendação utilizou-

se como critério o tempo necessário para execução das intervenções. Para as 
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recomendações de curto prazo foram consideradas intervenções de até seis meses. As de 

médio prazo, intervenções de sete a doze meses. E para as de longo prazo, intervenções de 

mais de doze meses. Vale ressaltar que qualquer intervenção deve levar em consideração 

os procedimentos necessários para aprovação e licitação de obras na SESAP-RN, conforme 

foi esclarecido na entrevista concedida pela arquiteta responsável. O critério de tempo 

apresentado no quadro de recomendações considerou apenas o tempo previsto para 

execução, desconsiderando o tempo necessário para os trâmites organizacionais e legais.  

O quadro de recomendações para intervenções relativas ao conforto luminoso no 

ginásio de reabilitação infantil do CRI (Figura 5.79) contempla aspectos técnico-

construtivos, funcionais e psicológicos relativos à iluminação natural que favoreçam a 

qualidade ambiental. A Figura 5.80 apresenta graficamente algumas destas recomendações. 

Figura 5.79: Quadro de recomendações específicas para o Centro de Reabilitação Infantil, Natal. 

QUADRO DE RECOMENDAÇÕES 

RECOMENDAÇÕES EM CURTO PRAZO (até 6 meses) 

PROBLEMAS RECOMENDAÇÕES 

Integração visual: 

Excesso de integração no Espaço coletivo de TO 

Utilização de espaços ociosos como salas de 

atendimento individualizado.  

Inadequação leiaute: 

Ausência de sala individualizada para 

estimulação com jogos eletrônicos, musicoterapia 

e integração sensorial. 

 

Utilização de espaços ociosos existentes. 

Colocação de equipamentos adequados (televisão, 

vídeo game, mesa para jogos, armário com chave); 

Para que não haja futuros problemas com ruído, sugere-

se que o acesso e a ventilação da sala seja voltado para 

a circulação que dá acesso ao ginásio, integrando assim 

a área ajardinada ao ginásio. 

Aparência interna: 

Paredes monocromáticas escurecem o ambiente e 

são pobres em estímulo  

Renovação da pintura em todos os ambientes, trocando 

as cores das paredes por branco para aumentar a 

refletância no ambiente interno e incorporar elementos 

visuais neutros em tons claros coerentes com um 

ambiente terapêutico infantil.  

Privacidade visual: 

Salas divididas em estações de trabalho não 

propiciam a privacidade visual necessária aos 

atendimentos individualizados 

Instalação de sistema de vedação retrátil (ex: persianas 

em lona) fixadas no teto para possibilitar maior 

privacidade nos atendimentos quando necessário na 

fisioterapia e na terapia ocupacional. 

Inadequação leiaute: 

Estações de trabalho são usadas inadequadamente 

Estabelecer política de uso conforme adotada pela Rede 

SARAH favorecendo a ambiência sugerida pela 

Política Nacional de Humanização. 

RECOMENDAÇÕES EM MÉDIO PRAZO (7 a 12 meses) 

PROBLEMAS RECOMENDAÇÕES 

Sistema de sombreamento: 

Radiação solar direta na Fachada NE 

Instalação de sistemas de proteção solar móveis na 

fachada que favoreçam o conforto luminoso em 

ambientes contíguos à fachada. 



 

160 

  

Inadequação do leiaute: 

Espaços intermediários (EI 3) são desfavoráveis à 

privacidade visual e acústica 

Alterar o leiaute das salas de atendimento: 

Eliminar os espaços intermediários (EI3), aumentando 

as estações de trabalho (EI 2 e EI4). 

Arranjo interno: 

Leiaute com pouca flexibilidade de usos 

 

Substituição dos tatames de atendimento por móveis 

multifuncionais (repouso, assento, apoio e guarda) com 

rodízio para facilitar novos usos para os espaços 

terapêuticos e criar áreas de guarda. 

Falta de solário infantil: 

Cama elástica e piscina de bolas compartilham o 

mesmo espaço que os tatames de atendimento e 

as paralelas no ambiente interno. 

Incorporação da área verde descoberta localizada na ala 

da reabilitação ao tratamento terapêutico de acordo com 

o universo infantil. 

Equipar área ajardinada com equipamentos e 

mobiliários de lazer e apoio adequados ao 

desenvolvimento infantil (balanço, cama elástica, 

piscina de bolas, dentre outros), permitindo assim, que 

o ambiente externo e o lúdico façam parte do processo 

de reabilitação infantil. 

Falta de espaço terapêutico ao ar livre: 

Reabilitação não dispõe de espaços terapêuticos 

ao ar livre. 

Incorporação da área verde descoberta localizada na ala 

da reabilitação como espaço terapêutico ao ar livre 

(para treino de marcha com pisos de texturas variadas, 

rampa com guarda-corpo). 

Falta de elementos sensoriais: 

Ginásio não dispõe de espaços terapêuticos 

equipados com elementos para estimulação 

sensorial. 

Utilizar área verde localizada na ala de reabilitação com 

superfícies texturizadas (com pisos em materiais 

diversos, como: areia, grama pedras e cimentada), 

facilitando ajustes posturais e reações de equilíbrio. 

Privacidade visual: 

Transito de usuários próximos a fachada nordeste 

gera distrações negativas durante os atendimentos 

Substituir o calçamento existente por um jardim, 

impossibilitando a circulação de transeuntes próxima à 

fachada principal do ginásio (nordeste). 

Entorno imediato - Estacionamento: 

Interfere de forma negativa no conforto luminoso 

e acústico. 

Deslocar parte do estacionamento para os fundos da 

unidade, reduzindo o trânsito de veículos e pessoas 

próximo à fachada nordeste do ginásio. 

Tratamento paisagístico: 

Entorno ginásio com pouca massa vegetal 

Substituir área estacionamento próximo a fachada 

nordeste por jardim que favoreça a privacidade visual e 

o conforto térmico no interior do ginásio, criando um 

espaço de convivência ao ar livre. 

Entorno imediato: 

 Acesso ao Centro de Reabilitação Adulto 

interfere no conforto dos usuários do ginásio 

Redirecionar o acesso ao CRA. 

No local do estacionamento, alterar fluxos com o 

tratamento paisagístico, reduzindo a circulação de 

pessoas próximas à fachada nordeste do ginásio. 

Manutenção – sistemas de abertura: 

Falta manutenção preventiva e periódica nas 

janelas.  

Implantação de uma política de manutenção preventiva 

a fim de evitar deteriorização.  

Manutenção – sistema de iluminação artificial: 

Luminárias queimadas, sem acionamento 

individualizado e sem dimerização. 

 

Refazer instalações elétricas e separar circuitos para 

que as salas tenham acionamentos individualizados e 

dimerização para controle da quantidade de luz de 

acordo com a necessidade (horário e tipo atendimento), 

principalmente nas salas de estimulação.  

Sistema de iluminação artificial: 

A distribuição, localização e tipo de luminárias 

utilizadas são ineficientes. 

Nas salas de atendimento individualizado, substituir 

luminárias de teto por luminárias de parede com luz 

direta e indireta para maior eficiência energética. 
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RECOMENDAÇÕES EM LONGO PRAZO (mais de 12 meses) 

PROBLEMAS RECOMENDAÇÕES 

Sistemas de abertura: 

Altura das janelas na Fachada NE não é adequada 

ao paciente infantil. 

Alterar a altura das janelas da fachada NE: 

Deslocar a primeira fiada de janelas, favorecendo a 

segurança das crianças e a iluminação indireta sem 

comprometer o contato visual com o ambiente externo. 

Acesso visual ao exterior: 

Fachada SO não possibilita contato visual com a 

paisagem 

Incluir aberturas com portas de correr com fechamento 

em vidro transparente, incorporando a paisagem ao 

ambiente interno. 

Sistema de iluminação: 

Valores de iluminância medidos estão abaixo do 

recomendado pela NBR ISO 8995-1 

Incorporar prateleiras de luz para favorecer a 

iluminação natural indireta. 

Acesso ao ambiente externo de reabilitação: 

Restrição ao uso do ambiente externo que será 

incorporado ao ginásio. 

Instalar elementos lúdicos e translúcidos para isolar a 

circulação de acesso às salas do setor de reabilitação 

sem prejudicar o conforto luminoso mas considerando a 

necessidade de conforto acústico e privacidade. 

Ausência de ambiente de espera ao ar livre: 

Áreas verdes existentes são subutilizadas. 

A criação de jardim pode suprir a carência de um 

espaço de espera humanizado, onde os pacientes 

possam interagir e serem estimulados, e os cuidadores 

possam esperar com conforto.  

Fonte: Própria autora.  
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Figura 5.80: Croqui com recomendações para o ginásio do Centro de Reabilitação Infantil, Natal, RN
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Ao discutir atributos de conforto luminoso, a APO efetuada no CRI gerou 

informações para novos ginásios de reabilitação infantil que se proponham saudáveis e 

sustentáveis, corroborando com a humanização da assistência à saúde pelo seu potencial de 

contribuição para projetos participativos e para a promoção à saúde. 

5.5.2. Recomendações gerais 

Ainda que estas recomendações projetuais sejam fruto de um estudo de caso 

realizado no Centro de Reabilitação Infantil de Natal, RN almeja-se que estas possibilitem 

a concepção de ginásios de reabilitação que reflitam sobre a sua qualidade ambiental 

colaborando assim, para a promoção da saúde, bem como para a humanização da 

assistência à saúde, no que tange a iluminação natural. Aspectos técnico-construtivos, 

relação com o exterior, relação visual interna e elementos de qualidade são variáveis 

diretamente relacionadas à satisfação dos usuários de um ambiente hospitalar. 

A Figura 5.81 sintetiza as recomendações de qualidade ambiental para ginásios de 

reabilitação infantil localizados na zona bioclimática 8, evidenciadas como atributos de 

conforto luminoso pelo estudo de referência realizado no ginásio infantil do SARAH 

Fortaleza, CE e pelo estudo de caso efetuado no ginásio do CRI, Natal, RN. 

Figura 5.81: Quadro de recomendações gerais para ginásios de reabilitação. 

QUADRO DE RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA  

QUALIDADE LUMÍNICA EM GINÁSIO DE REABILITAÇÃO 

ATRIBUTOS RECOMENDAÇÕES 

Aspectos técnico-construtivos 

NBR ISO 8995-1(ABNT, 2013) 

Valores de iluminância mantida recomendados: 

Salas de atividade física - 300 lux 

Exames simples – 300 lux 

Leitura (prontuários) – 500 lux 

Circulação –100 lux 

Adequar-se as recomendações da norma, garantindo a 

visualização do ambiente, permitindo que as pessoas 

vejam, se movam com segurança e desempenhem tarefas 

visuais de maneira eficiente, precisa e segura sem causar 

fadiga visual e desconforto 

Adequação do sistema de abertura Janelas venezianas possibilitam o controle da incidência 

solar e criam prateleiras de luz que favorecem a 

iluminação natural difusa. 

Sistema de sombreamento Beirais protegem a fachada sem bloquear o acesso visual 

à paisagem. 

Aberturas zenitais Sheds (orientados para direção dos ventos dominantes) 

favorecem a iluminação e a ventilação natural no 

ambiente interno. 

Relação com exterior 



 

164 

  

Acesso visual à paisagem Aberturas devem favorecer o contato visual com a 

paisagem sem desconsiderar os ganhos térmicos e o 

ofuscamento no ambiente interno. 

Acesso à área verde O acesso às áreas verdes favorece seu uso tanto para fins 

terapêuticos quanto na diminuição do estresse ambiental. 

Relação com entorno imediato O entorno imediato pode gerar distrações positivas e 

negativas e por isso, seus usos devem ser considerados 

para garantir a eficiência no atendimento de pacientes 

com deficiência mental. 

Disponibilidade de espaços terapêuticos em 

ambiente externo 

Solário infantil incorpora a brincadeira ao processo 

terapêutico infantil. 

Relação visual interna 

Interação visual Leiaute com fluxos e usos definidos favorece a 

integração visual sem prejudicar o conforto e o bem estar 

dos usuários. 

Privacidade visual Salas para atendimento individualizado devem garantir a 

qualidade e a eficiência de patologias que necessitem de 

espaços reservados. 

Elementos de qualidade 

Seleção de cores Devem ser claras e estimular de maneira adequada o 

usuário a fim de não propiciar um excesso de estímulos 

que vejam a gerar estresse, além de favorecer a 

iluminação no interior dos ambientes. 

Elementos visuais lúdicos Restringir os elementos visuais lúdicos ao mobiliário; 

Paredes claras e mobiliário humanizado e lúdico tornam 

o ambiente construído colorido sem gerar um excesso de 

estímulos visuais. 

Elementos sensoriais Deambulação (treino de marcha, caminhos com textura – 

pedra, areia, cimentado, grama) em espaços ao ar livre 

Jardim são espaços ao ar livre que reduzem a fadiga e o 

estresse dos usuários, sejam profissionais, pacientes ou 

acompanhantes. 

Sala individualizada para estimulação sensorial com 

materiais coloridos e sonoros para estimular a visão e o 

sistema auditivo.  

Incorporar atividades de musicoterapia em salas de 

atendimento individualizado. 

Jardins terapêuticos proporcionam estimulação sensorial 

através dos sentidos (visão, olfato e tato). 

Adequação e dimensão dos ambientes A RDC nº 50 estabelece dimensões mínimas de 9m² para 

salas de atendimento individualizado, e 2,2m²/paciente 

para espaço coletivo de terapia ocupacional.  

Tratamento paisagístico Paisagismo favorece o conforto e o bem estar dos 

usuários. 

Adequação leiaute e legibilidade 

 

A clareza na compreensão/ leitura do espaço favorece 

efeitos psicológicos positivos. 

Fonte: Própria autora. 
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Ginásios de reabilitação devem considerar os atributos ambientais do contato com a 

paisagem natural, para isso, recomenda-se que contemplem em seu programa espaços ao ar 

livre. A restauração psicológica que este propicia como elemento de fuga das tensões e do 

estresse é desejável para os pacientes infantis, acompanhantes e terapeutas. Por essa razão, 

recomenda-se o uso do ambiente externo para fins terapêuticos, sociais e contemplativos. 

Conforme observado no estudo de referência, o projeto arquitetônico do ginásio infantil do 

SARAH Fortaleza priorizou o conforto e o bem estar de seus usuários ao adotar estratégias 

bioclimáticas que contemplam soluções construtivas e ambientais. A valorização da 

paisagem, tanto para o condicionamento passivo, como para o tratamento de pacientes, 

tornam o edifício um exemplo de sustentabilidade e humanização a ser seguido. 

Elementos de qualidade e espaços sociais, que favoreçam o conforto e o bem estar 

dos usuários, devem ser contemplados ao programa de necessidades de Centros 

Especializados em Reabilitação. Espaços (abertos e fechados) para socialização e apoio, 

bem como banheiros para funcionários e para família (conforme verificado no ginásio 

infantil do SARAH Fortaleza, Ceará).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao relacionar as questões de satisfação e qualidade com o conforto luminoso, 

incorporam-se conceito de ambiente restauradora os atributos qualitativos da iluminação 

natural. Assim como acontece com o binômio saúde e ambiente, também a díade 

iluminação natural e paisagem encontram-se estreitamente ligados e interagem 

constantemente, sobretudo no processo de reabilitação infantil, vista a grande possibilidade 

de incorporar o ambiente externo ao tratamento terapêutico. 

A Avaliação Pós-Ocupação Técnico-funcional realizada possibilitou o cruzamento 

dos aspectos relativos ao conforto luminoso incorporados ao conceito de ambiência da 

Política Nacional de Humanização com a satisfação dos usuários em relação ao ginásio de 

reabilitação.  

A abordagem multimétodos fez emergir uma questão primordial, a de que Centros 

de Reabilitação são projetados conforme as normas estabelecidas para hospitais gerais. A 

qualidade arquitetônica do SARAH destaca a importância de tratar o ambiente físico 

destinado à reabilitação infantil como um espaço que possui necessidades específicas e por 

isso não devem ser concebidos (arquitetonicamente) como hospitais. Nessa direção, o 

Ministério da Saúde elaborou, em 2013, um manual de Ambiência para Centros 

Especializados em Reabilitação (CER). 

Em relação à Política Nacional de Humanização, ficou evidente que para as 

profissionais, o foco da atenção é o paciente. Por esse motivo, o conforto dos profissionais 

fica, por vezes, prejudicado em prol do atendimento aos pacientes. No grupo focal algumas 

profissionais ressaltaram que as políticas públicas precisavam urgentemente zelar pelo bem 

estar dos profissionais, o que destaca uma incoerência entre a Política vigente e o modo 

como o sistema de saúde atua. 

Também deve ser ressaltado, que a burocracia do sistema público dificulta a 

implantação de projetos que atendam às necessidades de transformações na velocidade que 

os ambientes de saúde solicitam, bem como o desenvolvimento de projetos participativos.  

Ginásios de reabilitação infantil devem ser espaços amigáveis para os pacientes, 

acompanhantes e profissionais. A qualidade ambiental em espaços terapêuticos, tratadas 

aqui por meio dos aspectos técnicos construtivos da iluminação natural, relação com o 

exterior, relação visual interna e elementos de qualidade, pode reduzir os impactos 

negativos das restrições geradas pela deficiência física, motora e mental. Comprova-se a 
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relação entre conforto luminoso e bem estar dos usuários de espaços terapêuticos, 

indicando que os benefícios da iluminação natural estão além da eficiência energética. Ao 

favorecer a satisfação dos usuários, o conforto luminoso interfere no atendimento prestado 

pelos profissionais, e consequentemente no processo de reabilitação de pacientes com 

deficiência física, motora e mental, estabelecendo assim um círculo virtuoso no serviço 

prestado. 

Nessa direção, destaca-se o usuário como agente ativo no processo terapêutico, 

juntamente com o ambiente físico. Quando adequado à realização de atividades diversas, o 

ambiente externo faz parte do processo de reabilitação. Assim, admite-se uma postura mais 

ativa dos pacientes e acompanhantes, incorporando a família/responsáveis ao processo de 

reabilitação do paciente. 

Além disso, deve-se incorporar ao julgamento da qualidade lumínica a cultura, as 

características locais e as experiências anteriores as quais os sujeitos foram submetidos. 

Assim como o clima local, a cultura interfere nas relações que os profissionais estabelecem 

com o ambiente construído. A falta de privacidade visual interfere na sensação de bem 

estar dos usuários, alterando a dinâmica de usos dos espaços terapêuticos. 

Embora o estudo tenha verificado que o ginásio de reabilitação não satisfaz a todas 

as condições de conforto luminoso tratadas neste estudo, percebe-se que as profissionais se 

adaptam ao espaço disponibilizado, demonstrando um esforço constante para atender as 

necessidades de seu ofício. É interessante observar que o atendimento aparentemente não 

perde qualidade em função do ambiente físico, embora sua qualidade decisivamente 

contribua para o trabalho e para o processo de reabilitação, conforme argumentado 

anteriormente. De acordo com o observado, pode-se inferir que as relações de trabalho 

superam as relações físicas. Isso mostra que a relação entre arquitetura hospitalar e 

humanização deve considerar aspectos físicos, sociais e culturais associados ao ambiente 

físico hospitalar. 

Ainda que a APO, realizada no ginásio de reabilitação infantil, tenha verificado 

uma grande quantidade de aspectos positivos e detectado que os ambientes atendem às 

necessidades e expectativas de profissionais, ela também mostrou aspectos que poderiam 

ser aprimorados para melhor funcionamento das atividades propostas.  

Em relação à satisfação dos profissionais, dentre os parâmetros avaliados, pode-se 

inferir que os elementos de qualidade são os atributos que mais afetam a satisfação dos 
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profissionais. Nessa direção, destaca-se a importância de tornar os espaços terapêuticos 

mais lúdicos. 

A hipótese de que as variáveis de conforto luminoso podem beneficiar a relação 

pessoa-ambiente ao incorporar a iluminação natural no espaço terapêutico de ginásios de 

reabilitação infantil foi corroborada. A Avaliação Pós-Ocupação constatou que a distração 

visual ocasionada pelo contato visual com o ambiente externo interfere negativamente no 

tratamento de patologias como: hiperatividade, déficit de atenção e autismo. Por essa 

razão, em ginásios de reabilitação, onde atuam profissionais de diversas áreas que atendem 

patologias variadas, a relação com o ambiente externo deve ser considerada durante o 

processo de projeto, garantindo assim a qualidade lumínica nos espaços terapêuticos 

destinados à reabilitação infantil. Quanto às janelas, dimensões e tipologia da abertura 

deve-se considerar o entorno imediato, às atividades realizadas, bem como as trocas 

térmicas, e a iluminação natural para que a arquitetura hospitalar promova e facilite a plena 

utilização dos equipamentos e aparelhos, alem de prover uma atmosfera favorável ao bem 

estar, potencializando resultados positivos nos tratamentos e a qualidade de vida de seus 

usuários (pacientes, acompanhantes, funcionários e gestores).  

Em relação aos métodos e técnicas adotados, vale ressaltar que o instrumento 

aplicado com os profissionais (entrevistas estruturadas com respostas fechadas), além de 

favoráveis à análise dos resultados, possibilitou agilidade à aplicação, sem comprometer o 

exercício das tarefas laborais. Já as entrevistas semi-estruturadas (realizadas com pessoas-

chave), apesar da dificuldade em definir a melhor forma de analisar suas categorias, foram 

fontes ricas de informações para um panorama geral sobre a concepção do projeto e a 

gestão e manutenção do CRI. 

A análise possibilitou a generalização para contextos semelhantes, frente à baixa 

visibilidade de suas singularidades, decorrentes das praticamente inexistentes investigações 

com o mesmo foco. Tal consideração reforça a importância da concepção de projetos 

arquitetônicos que levem em consideração a relação pessoa-ambiente. Nessa direção, 

sugere-se a realização de mais trabalhos com esse recorte, de modo a contribuir com o 

debate atual da ambiência em Centros Especializados em Reabilitação no Brasil. 

As recomendações de conforto luminoso elaboradas para ginásios de reabilitação 

infantil localizados em cidades com latitudes baixas buscam contribuir com a bibliografia 

sobre esta tipologia arquitetônica, por meio de estratégias de intervenção que considerem 
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os atores envolvidos. Um “projeto básico” se torna inadequado por não levar em 

consideração as especificidades do local e do sítio, e principalmente, do programa de 

necessidades para um centro de reabilitação. 

6.1. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Os projetos de João Filgueiras Lima (Lelé) para a Rede SARAH materializam as 

orientações propostas pela humanização na saúde por meio do conforto visual e do contato 

com a natureza, são alguns dos aspectos que tornam estas obras ícones da arquitetura 

hospitalar. Inicialmente, por esse motivo, buscou-se realizar a pesquisa nos hospitais da 

Rede projetados por Lelé. A exclusão se deu por limitações administrativas. Embora a 

Rede tenha disponibilizado suas instalações, não foi autorizado abordar os usuários. Desse 

modo, a aplicação de instrumentos fundamentais para a realização de uma APO foram 

inviabilizados. Por entender que a opinião dos usuários era fundamental para a abordagem 

que se pretendia com esta pesquisa, optou-se por utilizar a Unidade Fortaleza, apenas como 

um estudo de referência. 

Outra limitação encontrada no decorrer do estudo refere-se a aplicação de 

questionários como instrumento para uma análise quantitativa. Em relação aos 

profissionais, a população que atua no ginásio infantil (P=19), eleito como objeto de 

estudo, não atende à amostra mínima (P≥ 30) para caracterizar uma análise quantitativa. 

Por esse razão, foram realizadas entrevistas estruturadas ao invés de questionário. 

No pré-teste foram aplicados 10 questionários. Apesar do número amostral 

reduzido, a análise desse material constatou a dificuldade desses usuários em avaliar 

elementos arquitetônicos, e por esse motivo decidiu-se restringir a opinião dos usuários aos 

profissionais (terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas). O serviço prestado sobrepõe às 

questões relativas ao ambiente físico. Esta constatação corrobora com Kotaka et al. (1997) 

que restringe suas pesquisas aos profissionais de saúde. Porém, neste estudo não foram 

exploradas outras ferramentas de abordagem além da entrevista baseada no poema dos 

desejos e do pré-teste do questionário.  

Os terapeutas ocupacionais mencionaram, que para determinados grupos de 

pacientes (com patologias como hiperatividade, déficit de atenção e autismo), a distração 

visual, ocasionada pelo contato visual com o ambiente externo, interfere negativamente no 

tratamento. Porém, essa nova hipótese precisa ser validada, mesmo porque o grupo 
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entrevistado contemplou uma amostra pequena (seis profissionais que atuam no ginásio 

infantil) e a localização do ginásio em relação ao lote não favorece os efeitos restaurativos 

que o contato com a paisagem proporciona. Vale também ressaltar que não foi localizada 

nenhuma bibliografia específica, com exceção de Machado (2012). Para validar esta 

informação, seria necessário realizar uma investigação mais aprofundada, com um grupo 

controle. 

6.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Pesquisar constitui uma atitude e uma prática teórica de constante busca e, por 

isso, tem a característica do acabado provisório e do inacabado permanente. É uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados, pensamento e ação (MINAYO, 2008 

apud BRASIL, 2010, p. 35). 

A pesquisa se propôs a investigar ginásios de Centros de Reabilitação Infantil, tema 

pouco explorado no campo da Arquitetura, introduzindo assim, algumas necessidades dos 

usuários aos arquitetos e demais profissionais envolvidos no planejamento deste tipo de 

EAS. De natureza qualitativa e exploratória, a estratégia de pesquisa buscou esclarecer o 

que são Centros de Reabilitação Infantil, quais são seus usuários, que atividades são 

realizadas, quais os atributos de conforto luminoso devem ser priorizados e refletir sobre a 

ambiência, orientando projetos mais responsivos e humanizados. 

A realização de pesquisas futuras nessa área, além de permitir a verificação dos 

resultados obtidos, possibilitará aprofundá-los e avaliar as necessidades de outros tipos de 

Centro de Reabilitação. 

Dentre os aspectos passíveis de serem melhores estudados, em futuras pesquisas, 

um deles corresponde a análise quantitativa da iluminação natural que permeiam os 

contextos desta tipologia. Para tanto, o uso de simulação computacional possibilita uma 

análise sobre a distribuição da iluminação no ambiente e a eficiência energética destes 

Estabelecimentos de Assistência à Saúde. 

Outros métodos e técnicas de avaliação de desempenho do ambiente construído 

podem ser incorporados com o objetivo de verificar as escolhas dos usuários por espaços, 

bem como suas relações com a qualidade ambiental. Técnicas como seleção visual com os 

pacientes, behavior setting e mapa comportamental são ferramentas de APO que somam 

aspectos comportamentais à avaliação desempenho técnico-funcional. 
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Em relação ao estudo de caso, sugere-se avaliar o conforto acústico, já que o ruído 

foi o desconforto mais citado pelos profissionais, e a avaliação técnica do ginásio tenha 

constatado que sua configuração é desfavorável a este atributo de conforto ambiental. 

A fim de melhor discutir o binômio interação-privacidade visual, a análise das 

configurações espaciais utilizando-se da Sintaxe Espacial possibilita comparara 

configuração espacial com as preferências dos usuários, verificadas na Avaliação Pós-

Ocupação. 

A satisfação dos profissionais, considerada neste estudo, também pode ser discutida 

por meio da Ergonomia. A qualidade ambiental pode ser discutida a partir da eficácia, 

eficiência e bem estar dos trabalhadores no contexto de um Centro de Reabilitação. 



 

172 

  

7. REFERÊNCIAS 

ABATE, T. Pietzchike. Ergonomia da criança – aspectos ergonômicos da criança e 

o projeto da pré-escola no Estado de São Paulo. Dissertação (mestrado em 

arquitetura e urbanismo) - FAUUSP, São Paulo, 2004. 

ABNT, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA. NBR 5461: 

Iluminação: terminologia. Rio de Janeiro: ABNT, 1990. 

______. NBR 5382: Iluminação de ambientes de trabalho. Rio de Janeiro: 

ABNT,1985. 

______.NBR 5413: Iluminação de interiores. Rio de Janeiro: ABNT, 1992. 

______.NBR 15220-3: Desempenho térmico de edificações. Parte 3: Zoneamento 

bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de 

interesse social. Rio de Janeiro: ABNT, 2003. 

______.Norma Brasileira NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. Brasília: 2ed. 2004. 

______.NBR 15215-1: Iluminação natural. Parte 1: conceitos básicos e definições. 

Rio de Janeiro: ABNT, 2005a. 

______. NBR 15215-2: Iluminação natural. Parte 2: procedimentos de cálculo para 

a estimativa de disponibilidade de luz natural. Rio de Janeiro: ABNT, 2005b. 

______. NBR 15215-3: iluminação natural. Parte 3: procedimento de cálculo para 

a determinação da iluminação natural em ambientes internos. Rio de Janeiro, 

2005c.  

______. NBR 15215-4: Iluminação natural. Parte 4: Verificação experimental das 

condições de iluminação interna de edificações- Método de medição. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2005. 

______.NBR ISO 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho. Parte 1: Interior. 

Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 

ALÓE, Flávio; AZEVEDO, Alexandre P.; HASAN, Rosa. Mecanismos do ciclo sono-

vigília. Revista Brasileira Psiquiatria. V. 27, supl. I, pp. 33-9, 2005. 

ALVES, Samara N. A percepção visual como elemento de conforto na arquitetura 

hospitalar. Dissertação Mestrado. FAU-PPPG. UnB: Brasília, DF, 2011a. 

ALVES, Susana M. Ambientes Restauradores. In: CAVALCANTI, S.; ELALI, G. 

(org.) Temas Básico em Psicologia Ambiental. Petrópolis-RJ, Editora Vozes. 2011b. 

Cap. 3, pp. 44-52. 

AMORIM, Cláudia N. D. Diagrama Morfológico Parte I: instrumento de análise de 

projeto ambiental com uso de luz natural. Paranoá Cadernos de Arquitetura e 

Urbanismo, Brasília, DF, n. 3, P. 57-76, 2007.  

AMORIM, Cláudia N. D.; TEIXEIRA, Éderson O, ROCHA, Renato de M., BIMONTI, 

Rosangela; ALVES, Rosângela T.; MENEZES, Simone A. P. Avaliação do módulo 

educacional edifício Fiocruz – Brasília: uso da luz natural e eficiência energética. 

XI Encontro Nacional e VII Encontro Latino-americano de Conforto no Ambiente 

Construído. Anais do... Búzios, RJ. 2011. 



 

173 

  

ANVISA, AGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução RDC n.50 - 

Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Brasília: 2002. 

AYRES, A. J. Sensory integration and the child. 20ºed. Los Angeles: Western 

Psychological Services, 1995. 

APARECEDIDA DE SOUZA, L.; MANCUSSI E FARO, A. C. História da reabilitação 

no Brasil, no mundo e o papel da enfermagem neste contexto: reflexões e tendências 

com base na revisão de literatura. Enfermeria Global. (Online). v.10, n.24, PP. 0-0 

2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412011000400022. Acesso 

em: abril de 2014.  

BARBOSA, Cláudia V. T. Percepção da iluminação no espaço da Arquitetura: 

preferências humanas em ambientes de trabalho. Tese (doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo). São Paulo: FAU/USP, 2010 

BARBOUR, R. Grupos Focais. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

BAKER, N.; STEEMERS, K. Daylighting design of buildings. Commission of 

European Communities. Bruxelas and Lexemburg, 2002. 

BECHTEL, Robert. Environment and Behavior: an introduction. California: Sage 

Publications, 1997. Disponível em: 

http://www.sagepub.com/booksProdDesc.nav?prodId=Book5358#tabview=google. 

Acesso em: maio de 2012. 

BERGAN, Carla; BURSZTYN, Ivan; SANTOS, Mauro C. O.; TURA, Luiz Fernando 

R. Humanização: representações sociais do hospital pediátrico. Revista Gaúcha de 

Enfermagem, Porto Alegre (RS). dez, 30(4), 2009. pp 656-661. 

BITENCOURT FILHO, Fábio O. Conforto no Ambiente de Nascer: Reflexões e 

Recomendações Projetuais.Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 2003. 

BITENCOURT, Fábio. A arquitetura do ambiente de nascer. In: SANTOS, Mauro; 

BURSZTYN, Ivani (org.). Saúde e Arquitetura: caminhos para humanização dos 

ambientes hospitalares. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2004. Cap. 2. pp. 28-41. 

________. Hospital dos Servidores do Estado: um patrimônio de saúde, 

arquitetura e historia. Brasília: Ministério da Saúde, 2007 

BOYCE, Peter R. Human Factors in lighting. London: Taylor & Francis, 2ed. Edition 

2003. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=7Fr6vH5YRHEC&oi=fnd&pg=PP1&dq=human+factors+in+lighting&ots

=-

0z0QC5tSw&sig=cKCN3mAZHsjUW0HYqbh2jUB7Xhc#v=onepage&q=human%20f

actors%20in%20lighting&f=false>. Acesso em: setembro de 2013 

BRAGA, L. W.; CAMPOS PAZ Jr., A.Método Sarah- Reabilitação Baseada na 

família e no contexto da criança com lesão cerebral. São Paulo: Editora Santos, 

2008. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento 

de Normas Técnicas. Normas para Projetos Físicos de Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde. Brasília, 1994. 

_______. Portaria nº 793 de 24 de abril de 2012. Diário Oficial da União. Brasília, 

2012. Disponível em: 



 

174 

  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html. Acesso 

em: julho de 2013. 

_______. Portaria nº 835 de 25 de abril de 2012. Diário Oficial da União. Brasília, 

2012. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0835_25_04_2012.html. Acesso 

em: julho de 2013. 

_______. Portaria nº 1060 de 5 de junho de 2002. Diário Oficial da União. Brasília, 

2002. Disponível em:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt1060_05_06_2002.html. Acesso 

em: setembro de 2013. 

_______. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da política Nacional de 

Humanização. Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. 

Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2001. 

_______. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da política Nacional de 

Humanização. Humaniza SUS: Ambiência. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2004a. 

_______. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da política Nacional de 

Humanização. Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização: a humanização 

como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do 

SUS. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2004b. 

_______. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da política Nacional de 

Humanização. Humaniza SUS: Documento Base para Gestores e Trabalhadores do 

SUS. 3ª edição. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2006a. 

_______. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Manual de legislação em saúde da pessoa com deficiência. 2 ed., Série 

textos básicos de saúde. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2006b. 

_______.Como elaborar projetos de pesquisa para o PPSUS: Guia. Brasília-DF: 

Ministério da Saúde, 2010. Disponível em 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/como_elaborar_projetos_ppsus_guia.pdf> 

Acesso em: abril de 2012. 

_______. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de Ambiência dos Centros 

Especializados em Reabilitação (CER) e das Oficinas Ortopédicas: Orientações 

para elaboração de projetos (construção, reforma e ampliação). Brasília-DF: 

Ministério da Saúde, 2013. 

CAMPOS, Clarissa C. de. Eficiência energética em edifícios hospitalares obtida por 

meio de estratégias passivas: estudo da redução do consumo com climatização para 

arrefecimento do ar em salas cirúrgicas. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo) – FAUUSP, São Paulo, 2013. 

CAMPOS DA PAZ Jr., A. Tratando doentes e não doenças. Brasília: Editora 

SarahLetras, 2002. 164p. 

CAMPOS-ANDRADE, C.; HERNÁNDEZ-FERNAUD, E.; LIMA, M. L. A better 

physical environment in the workplace means higher well-being? A study with 

healthcare professionals. ¿Produce mayor bienestar un buen entorno físico en el 

contexto laboral? Un estudio con profesionales de la salud. Psycology: Revista 

Bilingüe de Psicología Ambiental - Bilingual Journal of Environmental Psychology, v. 

4, n. 1, 2013, pp. 89-110(22) 



 

175 

  

CASTRO, J.; LACERDA, L.; PENNA, A. C. (orgs.) Avaliação Pós-Ocupação – APO: 

saúde nas edificações da FIOCRUZ. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2004. 

CAVALCANTI, Patrícia di B. Qualidade da iluminação em ambientes de internação 

hospitalar. Dissertação de Mestrado Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre – RS,2002 

______. A humanização de unidades clínicas de Hospital-Dia: vivência e 

apropriação pelos usuários. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro, 2011. 

CAVALCANTI, Patrícia B.; AZEVEDO, Giselle A. N.; DUARTE, Cristiane 

R.Humanização, imagem e caráter dos espaços de saúde. Cadernos do PROARQ. 

Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Programa de Pós-graduação em Arquitetura - ano 11, 2007. pp. 7-10 

CIACO, R. J. A. S. A Arquitetura no processo de humanização dos ambientes 

hospitalares. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo. Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2010. 

CLEMESHA, Maria Regina. A nova imagem do hospital: subsídios e diretrizes para o 

projeto arquitetônico. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.  

______. Arte e Ambiente Terapêutico. Exacta, v. 5, n.1, p.57-67, jan./jun. 2007. 

Centro Universitário Nove de Julho: São Paulo, 2007. 

CORBELLA, Oscar, YANNAS, Simon. Em Busca de uma Arquitetura Sustentável 

para os trópicos. Rio de Janeiro: Revan, 2009. 

COSTA, Michel O. N. D. Centro de Reabilitação Físico-Motora. Monografia 

(Trabalho final de graduação em Arquitetura e Urbanismo). Salvador: UNIFACS, 2006. 

COSTEIRA, Elza M. A. O Hospital do Futuro: uma nova abordagem para projetos de 

ambiente de saúde. In: SANTOS, Mauro; BURSZTYN, Ivani (org.). Saúde e 

Arquitetura: caminhos para humanização dos ambientes hospitalares. Rio de 

Janeiro: Senac Rio, 2004. Cap. 5. pp. 76-91. 

COSTI, Mariluce. A Luz em Estabelecimentos de Saúde. IV Encontro Nacional e III 

Encontro Latino sobre conforto no ambiente construído São Pedro, SP, 2001. Escola de 

Engenharia São Carlos/ USP. FAU/ PUC-RS. Disponível em: 

http://ygo.pesqueira.ifpe.edu.br/didaticos/lum_saude.pdf. Acesso em: dezembro de 

2012. 

______.A influência da luz e da cor em corredores e salas de espera hospitalares. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. 

CUNHA, Eduardo G. da. Elementos de Arquitetura de Climatização Natural. Porto 

Alegre - RS: Masquatro Editora, 2006. 

CUNHA, Luiz Cláudio R. A cor no ambiente hospitalar. I Congresso Nacional da 

ABDEH e IV Seminário de Engenharia Clínica. Anais do... 2004. pp. 57-61.Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cor_ambiente_hospitalar.pdf Acesso em: 

novembro de 2012. 

DELISA, Joel A. Medicina de Reabilitação: Princípios e Prática. São Paulo: Manole, 

v.1, 1992. 



 

176 

  

DIAS, M. V.; SCARAZZATO, P.S.; MOSCHIM, E. Iluminação ao Nível dos Olhos e 

Saúde Humana. Estado da Arte. In: ENCAC/ELACAC. XII Encontro Nacional e 

VIII Encontro Latinoamericano de Conforto no Ambiente Construído, 2013, 

Brasília. ENCAC ELACAC 2013. Conforto e Projeto. Porto Alegre : ANTAC. 

Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2013. v. único. p. 1574-

1583. 

DILANI, Alan. Psychosocially Supportive Design, Scandinavian health care design. 

In: Dilani, Alan. Design & Health: the  therapeutic benefits of design.Svensk 

Byggtjänst, Stocolmo, 2001. 

EKERMAN, Sergio K. Um quebra-cabeça chamado Lelé. Arquitetos. São Paulo, n. 

06.064, Vitruvius, set. 2005 Disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.064/423. Acesso em: junho de 

2012. 

ELALI, Gleice A.; PINHEIRO, José Q. Relacionando espaços e comportamentos para 

definir o programa do projeto arquitetônico. PROJETAR 2003. I Seminário Nacional 

sobre Ensino e Pesquisa em Projeto de Arquitetura. Natal, 2003 

FARINA, Modesto; PERZ, Clotilde; BASTOS, Dorinho. Psicodinâmica das cores em 

comunicação. 5 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 

FIGUEIREDO, Elisa M. A. P. A. Ambientes de saúde - O hospital numa perspectiva 

ambiental terapêutica. In: SOCZKA, L. (org.). Contextos Humanos e Psicologia 

Ambiental. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. Cap. 10. pp.303-335. 

FONSECA, Ingrid C. L.; PORTO, Maria M. Relações entre luz e produção hormonal 

no homem. In: Cadernos PROARQ/UFRJ/ Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal do rio de Janeiro. n. 8, Rio de Janeiro: 

UFRJ/PROARQ. 2004. Disponível em <http: 

http://cadernos.proarq.fau.ufrj.br/public/docs/cadernosproarq08.pdf>Acesso em: agosto 

de 2013 

FOCAULT. Michael. Microfísica do poder. Brasil: Graal, 1979. 

FREIRE, Luciana de M. Humanização hospitalar, ambiente físico e relações 

assistenciais: a percepção dos arquitetos especialistas. 2004. Dissertação de 

Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade Federal do rio 

Grande do Norte, Natal. 

FREIRE, Márcia R. A luz natural no ambiente construído. Salvador: FAUFBA/Depto 

IV LACAM, 1997. 

GARROCHO, Juliana. Luz natural e projeto de arquitetura: estratégias para 

iluminação zenital em centro de compras. Dissertação de Mestrado. Curso de Pós-

Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de Brasília. 

Brasília-DF, 2005. 

GÓES, Ronald. Manual prático de arquitetura hospitalar. São Paulo: Edgar Blücher, 

2ed., 2011.  

GUIMARÃES. Ana Gabriella L. A Obra de João Filgueiras Lima no contexto da 

cultura arquitetônica contemporânea. Tese (Doutorado – Área de concentração: 

História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo) - FAUUSP, 2010 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.064/423


 

177 

  

GRILLO, José C.; AMORIM, Cláudia N. Janela na edificação: normas e indicações 

para projeto. I Conferência Latino-Americana de Construção Sustentável. X Encontro 

Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Anais do... São Paulo. 2004 

GÜNTHER, Hartmut; ELALI, Gleice A.; PINHEIRO, José Q. A Abordagem 

Multimétodos em Estudos Pessoa-Ambiente. In: PINHEIRO, J. Q., GÜNTHER, H. 

(Orgs.). Métodos de pesquisa nos estudos pessoa-ambiente. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2008. 

GÜNTER, Isolda de A. O uso da entrevista na interação Pessoa - Ambiente. In: 

PINHEIRO, J. Q., GÜNTHER, H. (Orgs.). Métodos de pesquisa nos estudos pessoa-

ambiente. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

HOLANDA, Armando de. Roteiro para construir no Nordeste. Recife, UFPE. 1976. 

HOPKINSON, R.G. & KAY, L.D. The light of building. London: Faber and Faber 

Ltd, 1969. 

HOPKINSON, R. G.; PETHERBRIDGE, P.; LONGMORE, J. Iluminação Natural. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2ªed., 1980. 

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL. Padrões de acreditação da Joint 

Commission International para hospitais. 3 ed. Rio de Janeiro: CBA: JOINT 

COMMISSION INTERNATIONAL, 2011. 

KAPLAN, Rachel; KAPLAN, Stephen. The experience of Nature: A psychological 

perspective. New York: Cambridge University Press, 1989. 

KOTAKA, Filomena. Barreiras arquitetônicas em hospitais: a (in)adequação dos 

ambientes para as pessoas portadoras de deficiência física. RAS, v. 1, n.3, jul-set 1998.   

KOTAKA, Filomena; PACHECO, Maria Lícia R.; HIGAKI, Yause. Avaliação pelos 

usuários dos hospitais participantes do programa de qualidade hospitalar no Estado de 

São Paulo. In: Revista Saúde Pública, 31(2), 1997. pp. 171-177 

KOWALTOWSKI, Dóris C. C. K.; MOREIRA, Daniel C. O Programa de Necessidades 

e a Importância da APO no Processo de Projeto. Encontro Nacional de Tecnologia no 

Ambiente Construído, 12, 2008, Fortaleza. In: Anais do... Fortaleza: Antac, 2008. v. 1, 

pp. 1-12.  

LAM, Wiliam M. C. Perception and lighting as formgivers for architecture. New 

York: McGraw-Hill Book Company, 1977. 

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O. R. Eficiência 

energética na arquitetura. São Paulo: PW, 1997. 

LATORRACA, Giancarlo.João Filgueiras Lima – Lelé. São Paulo: Instituto Lina Bo e 

P.M. Bardi; Lisboa: Ed. Blau, 2000. 

LIMA, Mariana R. C. de; MARTÍN, Ramón S. Análise experimental da influência da 

luz nas emoções de estudantes universitários. X Encontro Nacional e VI Encontro 

Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído. Natal, 2009. In: Anais... Natal, 

2009. pp 1401-1409 

LUKIANTCHUKI, Marieli A.; CARAM, Rosana M. Arquitetura Hospitalar e o 

Conforto Ambiental: Evolução Histórica e Importância na Atualidade. IV Encontro 

Nacional e III Encontro Latino sobre conforto no ambiente construído São Pedro, SP, 



 

178 

  

2001. Escola de Engenharia São Carlos/ USP. Disponível em: 

www.usp.br/nutau/CD/160.pdf. Acesso em: dezembro de 2011. 

MACHADO, Ernani S. Relações entre Ambientes Externos e Internos em Centros 

de Reabilitação Motora: um estudo na Associação de Assistência à Criança 

Deficiente de Nova Iguaçu-RJ. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: 

UFRJ/FAU/PROARQ, 2012. 

MARTINS, Vânia P.A Humanização e o Ambiente Físico Hospitalar. Anais do I 

Congresso Nacional ABDEH – IV Seminário de Engenharia Clínica, 2004. Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizacao_ambiente_fisico.pdf. 

Acesso em novembro de 2011. 

MEDEIROS, Luciana de. Humanização hospitalar, ambiente físico e relações 

assistenciais: percepção de arquitetos especialistas. Dissertação de Mestrado. 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Natal, 2004.  

MEDEIROS, Maria Alice L. Da Colônia ao Shopping: um estudo da evolução 

tipológica da arquitetura hospitalar em Natal. Dissertação de Mestrado. Programa de 

Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Natal, 2005. 

MEZZOMO, Augusto A. Humanização Hospitalar. Fortaleza: Realce, 2002 

MIQUELIN, Lauro C. Anatomia de Edifícios Hospitalares. São Paulo: CEDAS, 1992. 

MIRANDA, Arlete A. B. História, deficiência e educação especial. In: Revista 

HISTEDBR (On-line), p. 1-7, 2004.  

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/revis/revis15/art1_15.pdf. Acesso em 

outubro de 2013. 

MITRE, Rosa M. de A.; GOMES, Romeu. A promoção do brincar no contexto da 

hospitalização infantil como ação de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 

Janeiro, v. 9, n. 1, p. 147-154, 2004. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v9n1/19832.pdf. Acesso em: novembro de 2012. 

MONTEIRO, Ana Helena. O Sanatório da Covilhã: Arquitetuta, Turismo e Saúde. 

Dissertação de Mestrado em Arquitetura. Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra. dARQ, 2009. 

MOORE, Gary T. Estudos de comportamento ambiental. In: SNYDER, James; 

CATANESE, Anthony. (Orgs.). Introdução à arquitetura. Rio de Janeiro: Campus, 

1984. pp. 119-135. 

MOORE, Fuller. Concepts and Pratice of Architectural Daylighting. New York: 

VNR Comp. 1991.Disponível em: 

http://dada.cca.edu/~asparks/ats/reader/Moore%20Daylight%20Models.pdf. Acesso em: 

agosto de 2013. 

MOORE, Robin C.; COSCO, Nilda G. Well-Being by Nature: Therapeutic Gardens 

for Children. In: Landscape Architecture Technical Information Series (LATIS) Forum 

on Therapeutic Garden Design. Washington, D.C.: American Society of Landscape 

Architects, 2005. 

MORELLI, Agneta; DILANI, Alan. Heath Promotion by Desing in Eldery Care, 

Design & Health International Academy for Design and Health. World Health Design 



 

179 

  

(revista online), 2005. p.287-298. Disponível em: 

http://www.designandhealth.com/uploaded/documents/Publications/Papers/Alan-Dilani-

Morelli--WCDH-2005.pdf Acesso em: agosto de 2013. 

NATAL/RN, P. D. C. D. Instrumento de Ordenamento Urbano – Código de Obras 

e Edificações do Município de Natal. Natal/RN, 2004. 

NIGHTINGALE, Florence.Notas sobre enfermagem.São Paulo: Cortez, 1989. 

ORNSTEIN, Sheila W.; BRUNA, Gilda C.; ROMÉRO, Marcelo. Ambiente construído 

& comportamento: a avaliação pós-ocupação e a qualidade ambiental. São Paulo: 

Studio Nobel: FAUUSP: FUPAM, 1995 

ORNSTEIN, Sheila W.; ROMÉRO, Marcelo. Avaliação pós-ocupação do ambiente 

construído. São Paulo: Studio Nobel, EDUSP, 1992. 

ORNSTEIN, Sheila W. Arquitetura, urbanismo e psicologia ambiental: uma 

reflexão sobre dilemas e possibilidades da atuação integrada. Psicologia USP, 2005. 

16(1/2), 155-165. 

PAIM, Jairnilson S. O que é o SUS. Rio de Janeiro: Coleção Temas em Saúde. Editora 

Fiocruz, 2009. 

PECCIN, Adriana. Iluminação hospitalar. Estudo de caso: espaços de internação e 

recuperação. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 2002. 

PENNA, Ana Cláudia M.A influência do ambiente construído e promoção da saúde 

- o caso do centro de saúde escola Germano Sinval Faria, FIOCRUZ/RJ. 

Dissertação Mestrado FAU-UFRJ: Rio de Janeiro, 2004. 

PÉREN, Jorge I. M. Ventilação e Iluminação Naturais na obra de João Filgueiras 

Lima “Lelé”: um estudo dos hospitais da rede Sarah Kubistchek Fortaleza e Rio 

de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). São Paulo: Programa 

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, 2006. 

PILOTTO NETO, Egydio. Cor e Iluminação nos Ambientes de Trabalho, São Paulo: 

Livraria Ciência e Tecnologia, 1980. 

PORTO, Cláudia E. (org.) Olhares: Visões sobre a obra de João Filgueiras Lima. 

UNB: Brasília, 2010. 

PREISER, Wolfgang F. E. (ed.). Building Evaluation. New York: Plenum Press, 1989. 

PREISER, W. F. E.; RABINOWITZ, H. Z.; WHITE, E. T. Post-Occupancy 

Evaluation. Nova York: Van Nostrand Reinhold, 1988. 

PUCHTA, Claudia; POTTER, Jonathan. Focus group practice. Londres: Sage, 2004. 

QUEIROZ, Marluce T. A.; PAGIOLA, Rodrigo G.; FERREIRA, Welington L.; 

PEREIRA, Paula C. A.; OLIVEIRA, Graciela S. J. F. de. Estudo de caso: impactos da 

iluminação inadequada em área de internação hospitalar. VII Simpósio de 

Excelência em Gestão e Tecnologia. 2010. 

RHEINGANTZ, Paulo A.; AZEVEDO, Giselle A.; BRASILEIRO, Alice; 

ALCANTARA, Denise de; QUEIROZ, Mônica. Observando a qualidade do lugar: 

Procedimentos para avaliação pós-ocupação. Rio de Janeiro, PROARQ-UFRJ, 2009. 



 

180 

  

Disponível em:<www.fau.ufrj.br/prolugar/arq_pdf/livros/obs_a_qua_lugar.pdf> Acesso 

em: junho de 2012 

ROBBINS, Claude L. Daylighting: design and analysis. New York: Van Nostrand 

Reinhold Company, 1986. 

ROCHA, Marcia M. B. Detalhes arquitetônicos em unidades de internação 

pediátrica. Monografia (Curso de especialização em Arquitetura de Sistemas de Saúde) 

- Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2008. 

RODRIGUES, Helena da S.; CASTRO, Jorge A. de; RHEINGANTZ, Paulo A. Matriz 

de Descobertas: uma Ferramenta para Avaliação Pós-Ocupação. Anais do NUTAU 

2004, (CD-Room) São Paulo: FAUUSP, 2004.  

ROMÉRO, Marcelo de A. Retrofit e APO – Conforto Ambiental e Conservação de 

Energia/Eficiência Energética. In: ROMERO, Marta A. B. (org.) Tecnologia e 

Sustentabilidade para a humanização dos edifícios de saúde: registro do curso de 

capacitação em arquitetura e engenharia aplicado a área de saúde, hemoterapia e 

hematologia. Brasília: FAU/UnB, 2011. 

ROMÉRO Marcelo de A.; ORNSTEIN Sheila W. Avaliação Pós-ocupação: Métodos 

e Técnicas Aplicados à habitação Social. Porto Alegre: Coleção Habitare. ANTAC, 

2003 

SAMPAIO, Ana Virgínia C. de F.Arquitetura Hospitalar: Projetos ambientalmente 

sustentáveis, conforto e qualidade - Proposta instrumento de avaliação. Tese 

(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - FAU-USP, São Paulo, 2005. 

SAMPAIO Ana Virgínia C. F.; CHAGAS, Suzana S. Avaliação de Conforto e 

Qualidade de Ambientes Hospitalares. Gestão & Tecnologia de Projetos. v. 5, n.2, 

2010, p.155-179 

SANOFF, Henry. Visual Research Methods in Design. New York: Van Nostrand 

Reinhold, 1991. 

________. Community Participation Methods in Design and Planning. New York: 

Wiley, 2000. 

SANTOS, Danielle M. L. Encontro e desencontros da iluminação natural.: um 

estudo em espaços de internação hospitalar. Dissertação (mestrado em dinâmicas do 

espaço habitado) -DEHA/ FAU/UFA, Maceió, 2009. 

SCARAZZATO, Paulo Sérgio. Software DLN. Revista Lume Arquitetura. São Paulo, 

ano II, n. 10 p.24-29, out/nov, 2004.  

SCHMID, Aloísio L. A Idéia de Conforto: Reflexões sobre o ambiente construído. 

Pacto Ambietal: Curitiba-PR, 2005. 

SILVA, Kleber P. Hospital, arquitetura: uma história. Snopses, n. 33, jan/jun, p.41-

73, 2000, São Paulo: FAU/ USP, 2000. 

SOARES, Ana Lucia M. Palhaço de Hospital: Proposta Metodológica de Formação. 

Tese de doutorado. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2007. 

SOL-AR, Analysis. Versão 6.1.1: Laboratório de Eficiência Energética em Edificações 

da Universidade Federal de Santa Catarina, 2009. Disponível em 

<http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/analysis-sol-ar>. Acesso em: janeiro 

de 2014. 



 

181 

  

SOMMER, Robert. O Papel do Arquiteto: A Conscientização do design. São Paulo: 

Brasiliense, 1979.  

SOMMER, Barbara; SOMMER, Robert. A Pratical guide to behavioral research: 

tools and techniques. 5º ed. New York: Oxford University Press, 2002. 

TEIXEIRA, Regina F.; AMORIM, Sergio L. Avaliação em Ambiente de Saúde: 

Adequabilidade e Comportamento.  II Encontro da ANPPAS. Brasília-DF, 2006. 

THOMAZONI, Andrea D’A. L. Avaliação pós-ocupação (APO) funcional. O caso de 

dois centros de diagnósticos por imagem em Campinas, SP. Dissertação (Pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo). São Paulo: FAU-USP, 2009. 

TOLEDO, Luiz C. Feitos Para Curar. Arquitetura Hospitalar e Processo Projetual 

no Brasil. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU, 2002.  

________.O estudo dos fluxos no projeto hospitalar.XXIV UIA-PHG - International 

Public Health Seminar. 2004 Disponível em: 

<http://www.saude.ms.gov.br/controle/ShowFile.php?id=19955>. Acesso em: abril de 

2014. 

________. Do hospital terapêutico ao hospital tecnológico: encontros e desencontros. 

In: SANTOS, Mauro; BURSZTYN, Ivani (org.).Saúde e arquitetura: caminhos para 

a humanização dos ambientes hospitalares. Rio de Janeiro: Editora Senac, 2004. 

________. Humanização do edifício hospitalar: Um tema em aberto. In: Duarte, C. R.; 

Rheingantz P. A.; Azevedo, G.; Bronxtein, L. (org.) O Lugar do Projeto no ensino e 

na pesquisa em arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007. 

pp. 436-446. 

TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. Tradução de Lívia de 

Oliveira. São Paulo: Difel, 1983. 

ULRICH, Roger S. Effects of Healthcare Environmental Design on Medical 

Outcomes. Effects of Healthcare Environmental Design.1984. pp. 49-59. Disponível 

em: 

http://treebenefits.terrasummit.com/Documents/Health/Effects%20of%20Healthcare%2

0environments.pdf. Acesso em: janeiro de 2014. 

_______.How Design Impacts Wellness.Heathcare Forum Journal.October, 1992.  

_______.Effects of Gardens on Health Outcomes: Theory and Research. In: 

Bartolomei L. et al. A Bountiful Harvest: Community Gardens and Neighbourhood 

Renewal in Waterloo, 2003. 

VALVERDE, Juliana; BASTOS, Carla; GUILHERMINO, Leila; LOPES, Flávia. 

Arquitetura e humanização: discutindo (in)compatibilidades existentes no Centro 

De Reabilitação Infantil, Natal-RN. XII Encontro Nacional e VIII Encontro Latino 

sobre conforto no ambiente construído. Brasília, DF, 2013. In: Anais...p. 1741-1750, 

2013. 

VEICH, J. A. Psychological processes influencing lighting quality. Journal of the 

Iluminating Engeneering Society. V. 54, n.6. p. 124-140. 2001. Disponível em: 

http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc42469/nrcc42469.pdf. Acesso em: 

abril de 2014. 

VIANA, Luciana de M. Relações pessoa-ambiente e humanização hospitalar – um 

caminho possível para o projeto de Arquitetura. In: PINHEIRO, José; ELALI, Gleice A. 



 

182 

  

(org.). Inter-relações pessoa-ambiente - nove casos potiguares. Natal: EDUFRN, 

2010. pp.119-135. 

VIANNA, Nelson S.; GONÇALVES, Joana C. S.Iluminação e Arquitetura. São 

Paulo: Geros, 3ª ed, 2007. 

VIANNA, Nelson S.; ROMÉRO, Marcelo de A. Procedimentos metodológicos para 

avaliação pós-ocupação em conjuntos habitacionais de baixa renda com ênfase no 

conforto ambiental. In: Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 2, n. 3, p. 71-84, 2002. 

Disponível em: 

<http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ambienteconstruido/article/view/3427/1844>. 

Acesso em: janeiro de 2014. 

WESTPHAL, Eduardo.A linguagem da arquitetura hospitalar de João Filgueiras 

Lima. Dissertação Mestrado PPPA-UFRGS: Porto Alegre-RS, 2007. 

YEANG, Ken. El Rascacielos Ecologico. Gustavo Gili: Barcelona, 2001  

ZAZUETA, Heriberto.Jardines Terapéuticos en el Hospital Civil de Culiacán. 20 th 

Congress of IFHE, XXVI Seminario de IH, Congresso Nacional. Arquitectura y Salud 

pra Hospitales (ASH). México, 2008. Disponível em: 

http://ifhe.info/libary/ARC%203%20%20Jardines%20terapeuticos%20del%20hospital

%20de%20Culiacan.pdf Acesso em: novembro de 2011. 

 

Sites consultados: 

CRI. Disponível em: http://www.cri.rn.gov.br/Acesso em julho de 2012. 

SARAH. Disponível em: http://www.sarah.br/Cvisual/Sarah/Acesso em agosto de 2013. 

http://portalnoar.com/rn-tera-centro-especializado-de-reabilitacao-para-atender-

deficientes/ 

http://www.rn.gov.br/imprensa/noticias/centro-de-reabilitacao-infantil-recebe-

habilitacao-do-cer-iii/15188/ 

http://www.rn.gov.br/imprensa/noticias/centro-de-reabilitacao-infantil-recebe-

habilitacao-do-cer-iii/15188/ 

IDEMA. Parque das Dunas. Natal, 2013. Disponível em: 

http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/. Acesso em abril de 2014. 

WHO. World Health Organization. Disponível em: 

http://www.who.int/topics/environmental_health/enAcesso em novembro de 2014 

 

 

 

 

 

http://www.estantevirtual.com.br/capitulo/Ken-Yeang-El-Rascacielos-Ecologico-54723734
http://www.estantevirtual.com.br/capitulo/Ken-Yeang-El-Rascacielos-Ecologico-54723734


 

183 

  

8. APÊNDICES 
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A. Formulário de avaliação de conforto luminoso aplicado nos ginásios de 

reabilitação infantil do SARAH (Fortaleza)e do CRI (Natal). 

AVALIAÇÃO CONFORTO VISUAL EM GINÁSIOS DE REABILITAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES 

SOBRE HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE ARQUITETÔNICA 

Avaliação Técnico-Funcional 

ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: CRI, Natal, RN SARAH, Fortaleza, CE 

AVALIADOR(A): DATA: HORA:  

Ambiência x Conforto visual Objetivos Requisitos Sim Não Comentários 

1. Aspectos 

técnico-
construtivos 

 

Aproveitamento 

da luz natural 

Estimular o uso da luz 

natural e diminuição 

do gasto energético 
com iluminação 

artificial 

NBR ISO 8995-

Iluminação de ambientes 

de trabalho – Parte 1; 
NBR 15215 – Iluminação 

Natural – Partes 01 a 04. 

   

Presença de 
janelas com 

possibilidade de 

abertura 

Permitir iluminação 

natural e ventilação 
natural 

NBR ISO 8995-

Iluminação de ambientes 
de trabalho – Parte 1: 

interior; 

NBR 15215 – Iluminação 
Natural – Partes 01 a 04. 

   

Controle de 

ofuscamento 

Superfícies que não 

causem ofuscamento 

durante a realização 
das atividades 

terapêuticas 

NBR ISO 8995-

Iluminação de ambientes 
de trabalho – Parte 1: 

interior; 

NBR 15215 – Iluminação 
Natural. 

   

Adequação 

sistema de 

abertura 

Tipo de abertura e 

controle de qualidade 

e quantidade luz 

natural no interior da 

edificação 

NBR ISO 8995-

Iluminação de ambientes 

de trabalho – Parte 1 
(ABNT, 2013); 

NBR 15215 – Iluminação 

Natural – Partes 01 a 04; 

NBR 15220 - NBR 15220-

Parte 3 (ABNT, 2005). 

   

Sistemas de 

Sombreamento  

Mecanismos de 
controle da radiação 

solar recebida no 

interior da edificação 

Recomendações 
bioclimáticas presentes na 

NBR 15220 (ABNT, 

2005) 

   

Aberturas zenitais 

Condicionam a 

distribuição de luz 

natural direta ou difusa 
à edificação. 

Diagrama Morfológico 

(Amorim, 2007) 
   

2. Relação com 

exterior 

Acesso visual à 

paisagem 

Possibilitar acesso 

visual à natureza 
favorece o equilíbrio 

mental pelos seus 

efeitos restauradores. 

Ambiente Restaurador 

(Kaplan; Kaplan, 1989)  

Pesquisas em EAS 
(Ulrich, 1992) 

   

Acesso visual ao 

exterior 

Distrações externas 
podem interferir no 

atendimento de forma 

positiva ou negativa 
dependendo da 

patologia 

(Machado, 2012)    

Relação de uso 

com o exterior 

Estimular o uso de 

espaços ao ar livre 

Ambiência (BRASIL, 

2004a); 

Manual Ambiência dos 
CER (BRASIL, 2013) 

   

Acesso à área 

verde  

Verificar a utilização 

das áreas verdes 

(ajardinadas) pelos 
usuários. 

Ambiente Restaurador 

(Kaplan; Kaplan, 1989)  
   

Relação com 

entorno imediato 

Noção meteorológica 

de tempo proporciona 

equilíbrio emocional 
(segurança) 

Efeitos fisiológicos (Ciclo 
circadiano) são atributos 

do conforto luminoso 
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Disponibilidade 

espaços de terapia 
em ambiente 

externo 

Ampliação dos 
espaços terapêuticos 

Jardim Terapêutico 

Ambiente Restaurador  

(Kaplan; Kaplan, 1989) 

   

3. Relação 
visual interna 

Privacidade 
visual 

Conceito PNH - 
Acolhimento 

O excesso de estímulos 

dificulta o tratamento de 

determinadas patologias 
(que necessitam de 

atendimento 

individualizado).  

   

Interação visual 

A ausência de 
barreiras físicas faz 

parte da proposta para 

ginásios de fisioterapia 
e terapia ocupacional 

Como política, a 

Humanização deve 

traduzir princípios e 
modos de operar no 

conjunto das relações 

entre profissionais e 
usuários, diferentes 

profissionais, diversas 

unidades e serviços de 

saúde, e as instâncias que 

constituem o SUS 

(BRASIL, 2004b). 

   

4. Elementos de 

qualidade 

Seleção de cores 

Devem ser claras e 

estimular de maneira 
adequada o usuário a 

fim de não propiciar 

um excesso de 
estímulos que vejam a 

gerar estresse 

As superfícies são fonte de 
estímulos visuais e 

responsáveis pela 

iluminação no interior do 
ambiente. 

   

Elementos visuais 

lúdicos 

Comprovar que 

elementos de 
estimulação visual/ 

sensorial auxiliam na 

reabilitação infantil. 

Ambiência(BRASIL, 

2004a) 
Preconizar espaços 

agradáveis que auxiliem 

na recuperação 

   

Estímulos 

sensoriais 

Cores 
Ambiência (BRASIL, 
2004a) 

Conforto (Schmid, 2005) 

   

Sons    

Cheiros    

Texturas    

Dimensão dos 
ambientes 

Atendimento 
individualizado 

(Mín. 9m²); 

Salão TO 
(Mín.2,2m²/paciente) 

RDC-50 (ANVISA, 2002)    

Adequação 

quantidade de 
ambientes 

Escassez Normas para EAS 

(BRASIL, 1994) 

   

Ociosidade    

Tratamento 

externo 

(Paisagismo) 

Presença de vegetação 

contribui para conforto 
ambiental e 

restauração 

Ambiente restaurador  
(Kaplan; Kaplan, 1989) 

   

Fluxo de pessoas  
(funcionário, paciente, 

acompanhante) 

Normas para EAS 

(BRASIL, 1994) 
   

Adequação leiaute 
Eficiência dos serviços 
prestados 

RDC-50 (ANVISA, 

2002); 
Ambiência (BRASIL, 

2004a). 

   

Segurança e 
conforto 

mobiliário 

Eficiência dos serviços 

prestados 

Ambiência (BRASIL, 
2004a); 

RDC-50 (ANVISA, 2002) 

   

Legibilidade 

Clareza na 

compreensão/ leitura 

do espaço 

Wayfinding (RPA)    
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B. Formulário tipo checklist aplicado na análise walkthrough realizado no Centro 

de Reabilitação Infantil, Natal, RN. 

Formulário Walkthrough 

EQUIPE AVALIADORA:  DATA:  HORA:  

CRI – Ginásio de Reabilitação 

Formulário de Aproximação 

Escala 

crescente Comentários Imagem 

0 1 2 3 4 

1. Acessos e 

deslocamentos 

 
Ambientes 

Caminhos e 

acessos 

 
    

  

Entrada e 

saída 

 
    

 

Setor 

Caminhos e 

acessos 

 
    

  

Entrada e 

saída 

 
    

 

2. Comunicação 

visual 

Ambientes        

Setor        

3. Espaços sociais Distintividade/Segregação 

entre usuários 

 
    

  

Convívio social entre 

profissionais 

 
    

  

Convívio social entre 

usuários 

 
    

  

Privacidade        

4. Comunicação/ 

Atendimento 

 

Chamada de pacientes        

Solicitações internas - 

externas 

 
    

  

Solicitações internas         

5. Piso  

Sistemas 

construtivos/ 

Materiais 

RDC 50        

Assepsia        

Durabilidade       

Reposição       

6. Parede 

Sistemas 

construtivos/ 

Materiais 

RDC 50        

Flexibilidade        

Assepsia       

Durabilidade       

Reposição       

7. Acessibilidade  

(Desenho 

Universal) 

Comunicação e sinalização  

(visual, tátil e sonora) 

 

    

  

8. Acessos e  Dimensões        
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circulações 

9. Mobiliário Humanização        

Adequação a função        

Materiais        

Conservação        

10. Programa 

Arquitetônico 

RDC 50        

Banheiro funcionários        

Fluxos        

Circulações        

Dimensionamento        

Área de guarda        

Funcionalidade        

Flexibilidade de layout        

Sobreposição funções        

11. Segurança e 

Manutenção 

Sistema de combate e 

prevenção incêndio  

       

Rachaduras         

Infiltrações        

Paredes        

Piso        

Teto        

12. Conforto 

Ambiental 

Iluminação Natural        

Iluminação Artificial        

Sombreamento        

Ventilação Natural        

Ventilação Artificial        

Ruído        

13. Elementos de 

qualidade 

 

Acesso à paisagem        

Privacidade acústica        

Privacidade visual        

Interação/ convívio social        

Seleção de cores        

14. Navegabilidade  

ESCALA: 0 – Nulo; 1 - Péssimo; 2 - Ruim; 3 - Bom; 4 - Ótimo. 
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C. Roteiro para entrevista semi-estruturada realizada com o diretor geral do CRI 

(Natal, RN). 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

ROTEIRO ENTREVISTA COM COORDENADORA TÉCNICA DA REABILITAÇÃO DO CRI, NATAL, RN 

Dr.__________________ Data: ___ /___/2013 Horário início:_________ Duração:_  min 

 

Sobre o Centro de Reabilitação Infantil, Natal: 

1. Humanização 

a. Panorama nacional 

b. Acolhimento 

c. Adequação à política 

d. Profissionais/ funcionários 

2. Última reforma (sobre o projeto de arquitetura) 

e. Duração 

f. Execução 

g. Elaboração projeto 

h. Atendimento das necessidades 

i. Diálogo com SESAP 

j. Flexibilidade 

k. Conforto visual 

3. Manutenção 

l. Paisagismo 

m. Sistemas de abertura 

n. Áreas verdes 

4. Eficiência energética 

5. Outras considerações que achar necessárias 
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D. Roteiro entrevista semi-estruturada realizada com a coordenadora técnica da 

reabilitação do CRI (Natal, RN). 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

ROTEIRO ENTREVISTA COM COORDENADORA TÉCNICA DA REABILITAÇÃO DO CRI, NATAL, RN 

Dra.__________________ Data: ___ /___/2013 Horário início:_________ Duração:_  min 

 

Sobre o Ginásio de Reabilitação Infantil: 

1. Humanização 

a .  Acolhimento 

b.  Ambiência 

2. Última reforma 

3. Programa 

4. Atributos ambientais 

a. Interação 

b. Privacidade 

c. Arranjos espaciais 

d. Controle das condições ambientais (temperatura, iluminação e ruído) 

e. Conforto lumínico 

f. Iluminação natural 

g. Acesso à paisagem 

h. Flexibilidade  

i. Variabilidade da organização  

j. Elementos lúdicos 

5. Outras considerações que achar necessárias 
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E. Roteiro da entrevista semi-estruturada realizada com a arquiteta que projetou o 

CRI. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

ROTEIRO ENTREVISTA COM ARQUITETA QUE PROJETOU O CRI, NATAL, RN 

Arquiteto(a):__________________________________________________________________ 

Data:__ /__ /2013    Local: ______________ Horário início: ______ Duração: _________       

Sobre o ginásio do CRI: 

1. [condicionantes do projeto] 

a. Condicionantes de conforto 

b. Condicionantes legais 

c. Necessidades / solicitações do cliente direto (contratante) 

d. Necessidades / solicitações dos usuários e da natureza da atividade 

e. Outras 

2. [estratégias para conforto ambiental]  

3. [estratégias para conforto luminoso] 

a. Iluminação natural 

b. Acesso visual a paisagem 

c. Interação com exterior 

d. Interação x privacidade visual interna 

4. [limitadores]  

5. [Sistemas de abertura] 

a. Aspectos considerados  

b. Materiais  

6. [organização interna x edificação]  

7. [leiaute] O que norteou o desenho do layout do ginásio?  

a. Natureza da atividade 

b. Solicitação/orientação do contratante ou dos usuários 

c. Questões de conforto ambiental 

d. Outros 

8. [Atributos ambientais]  

a. Arranjos espaciais 

b. Controle das condições ambientais  (temperatura, iluminação e ruído) 

c. Flexibilidade 

9. Outras considerações que achar necessárias 
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F. Modelo utilizado para o Poema dos Desejos aplicado aos profissionais que 

atuam no ginásio de reabilitação do CRI (Natal-RN). 
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G. Roteiro utilizado para conduzir o grupo focal com fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais que atuam no ginásio do CRI. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

ROTEIRO GRUPO FOCAL COM PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO GINÁSIO DO CRI, NATAL, RN 

Data:____/____/______ Horário: início_________ fim______ Quantidade participantes:_______ 

1. Programa 

Como você descreveria um espaço ideal para reabilitação? 

Você acha que as dimensões das salas favorecem para um atendimento humanizado? 

Você acha suficiente a quantidade de salas para atendimento? 

Você acha interessante a fisioterapia e a terapia ocupacional estarem próximas? Por quê? 

Você sente falta de espaço para o desenvolvimento de alguma atividade específica? 

Você acha que as crianças se sentem confortáveis nos espaços durante o período de 

permanência? 

Você acha que os cuidadores se sentem confortáveis nos espaços durante o período de 

permanência? 

Você sente falta de algum ambiente? (exemplo: sala de apoio técnico para preencher 

prontuários, sala repouso para pacientes/cuidadores, banheiros para funcionários, banheiros 

para pacientes e cuidadores) 

Como você avalia a presença do cuidador durante o atendimento? 

Você acha que o cruzamento entre os fluxos (de espurgo, lixo, usuários, pacientes) no ginásio 

interfere no atendimento? 

Como você considera as distâncias para percorrer dentro do edifício? Como você qualifica esse 

percurso? Você acha que uma pessoa com deficiência teria a mesma percepção que você? 

Como você avalia a circulação interna do complexo? 

Como você avalia a circulação por parte da pessoa com deficiência física, auditiva, visual, 

macas e idosos dentro do edifício? 

Como você considera o acesso e circulação dentro do ginásio? Deveriam existir espaços com 

acesso restrito? Quais e por quê? 

A disposição dos equipamentos é favorável ao tratamento? 

2. Mobiliário 

Você acha que a humanização do mobiliário interfere no bem estar do paciente? De que forma? 

Você acha que os equipamentos existentes atendem a demanda recebida pelo setor? 

Como você avalia o acesso aos equipamentos? Ele é restrito a algum tipo de usuário? 

Você acha que o estado de conservação do mobiliário interfere na qualidade do atendimento? 

3. Comunicação visual 

Você acha que a falta de sinalização interfere no bem estar? 

O que vocês acham das condições de auxílio ao paciente (recepcionista, segurança, 

informações, triagem)? 

Como vocês avaliam a sinalização (placas de indicações e direção)? 

4. Espaços sociais 
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Considerando a configuração aberta que o ginásio possui, vocês acham que isso contribui para 

o convívio social entre profissionais, entre profissionais, cuidadores e pacientes e entre 

cuidadores? Isso influencia no atendimento? De que forma isso reflete no paciente? E no seu 

bem estar? 

5. Comunicação/ atendimento 

Vocês acham que o fato de não existir um sistema de comunicação interfere no bem estar dos 

usuários? 

6. Aparência 

Vocês acham que o espaço do ginásio considera as percepções dos diferentes usuários levando 

em consideração as diferenças de pontos de vista, capacidades e sensações? 

Como vocês avaliam o efeito da aplicação de cores e texturas para os pacientes e demais 

usuários? 

A mudança de cor das paredes para um tom mais alaranjado causa algum efeito a vocês? E nos 

pacientes, vocês percebem alguma influência? 

A mudança do piso de madeira para cerâmica causou algum efeito a vocês? E nos pacientes, 

vocês percebem alguma influência? 

7. Conforto ambiental 

Como vocês avaliam o efeito da entrada de luz natural e da visualização para o exterior para os 

pacientes e demais usuários? 

Vocês consideram o ginásio um espaço confortável em relação à ventilação natural? 

Vocês consideram o ginásio um espaço confortável em relação à ventilação artificial? 

Vocês consideram o ginásio um espaço confortável em relação à iluminação natural? 

Vocês consideram o ginásio um espaço confortável em relação à iluminação artificial? 

Vocês consideram o ginásio um espaço confortável em relação ao nível de ruído? Você 

considera adequado à sua atividade? 

Você considera o ginásio um espaço confortável em relação à temperatura do ginásio? 

8. Segurança e manutenção 

Você se sente seguro no ginásio? E em relação a acidentes e incidentes? 

O que você acha da sinalização de rotas de fuga em caso de incêndio e da localização dos 

equipamentos de combate a incêndio (hidrantes/extintores)? Você sabe onde se localizam as 

saídas de emergência deste edifício? 
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H. Modelo de roteiro utilizado nas entrevistas estruturadas realizadas com os 

profissionais que atuam no ginásio de reabilitação do CRI (Natal-RN). 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

PERCEPÇÃO USUÁRIOS EM RELAÇÃO AO CONFORTO VISUAL NO CENTRO DE 

REABILITAÇÃO INFANTIL – NATAL (RN) 

QUESTIONÁRIO PARA FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS 

 

Quest. nº:_____ 

Data:   /    /2013 

CARACTERÍSTICAS USUÁRIO CÓD. 

C1- Condição de participação: 

  1   - paciente       2   - cuidador/acompanhante        3   - outro: _______________________ 
 

C2- Há quanto tempo você trabalha no CRI? ___________________anos  

C3-Em que turno você atende?  

  1   - Matutino  2   - Vespertino  3   - Misto 
 

C4-Foi você quem escolheu a sua estação de trabalho? 

  1   - sim              2   - não     
 

CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE CÓD. 

A1a- (deve ser preenchida pelo aplicador) Tipo de ambiente de atendimento: 

  1   -  espaço coletivo         2   - espaço individualizado 
 

A1b - (deve ser preenchida pelo aplicador) Estação de trabalho: 

Tatame -1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  

Outra estação de trabalho –   15 . Qual?________________________________ 

 

A2- Nível de luminância (medido sobre o tatame ou mesa): ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___lux  

A3- Você considera o ginásio um espaço: 

  1   - muito desagradável      2   - desagradável       3   - agradável       4   -muito agradável 

Por que?________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO QUALIDADE AMBIENTE FÍSICO GINÁSIO CÓD. 

Avalie os aspectos abaixo em relação ao ambiente em que você está.  

Considere seguinte escala: 1= péssimo, 2 = ruim, 3 = bom e  4 = ótimo 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

A4 - O espaço físico deste local de atendimento      

A5 – A iluminação natural neste local de atendimento      

A6 - A relação/ contato visual deste local de atendimento com o exterior      

A7 - A paisagem que você vê das janelas neste local de atendimento      

A8 - A quantidade de janelas existentes neste local de atendimento      
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A9 - O contato visual deste local de atendimento em relação aos outros 

pacientes, cuidadores e profissionais 

     

A10 - Os equipamentos utilizados para o tratamento      

A11 - A organização interna (disposição dos equipamentos) do ginásio      

A12 - A área verde disponível próxima ao ginásio de reabilitação      

A13 – As cores das paredes do ginásio de reabilitação      

PERCEPÇÃO QUALIDADEAMBIENTE FÍSICO CÓD. 

A14-Quando você está no ginásio você observa se a luz está acessa? 

  1   - sim              2   - não     
 

A15- Como você classifica o espaço físico deste local de atendimento em relação à iluminação natural? 

  1   - muito claro               2   - claro               3    escuro                   4   - muito escuro 
 

A16- Durante o dia, você prefere: 

  1   - Iluminação natural         2   - Iluminação artificial (lâmpadas acesas)         3   - Ambos 
 

A17-Durante o atendimento você geralmente olha para a janela?  

  1    - nunca                2   - raramente               3  - as vezes             4   - sempre  
 

A18 – Com que freqüência você utiliza as áreas verdes do CRI? 

  1    - nunca                2   - raramente               3  - as vezes             4   - sempre 
 

A19 – Com que freqüência você utiliza as áreas verdes do CRI para o atendimento terapêutico? 

  1    - nunca                2   - raramente               3  - as vezes             4   - sempre 
 

A20a- Quando não está em atendimento, você prefere permanecer: 

  1   - no ginásio          2  - fora do ginásio  Por que?__________________________________________ 
 

A20b- Quando não está em atendimento, em qual dos espaços do ginásio você prefere permanecer?  

  1  - estação de trabalho                 2   - copa      3  - sala de apoio 

  4  - outra sala de atendimento     5   - área externa                6   - todos 

 

A21– Se você pudesse escolher um espaço de convivência, você escolheria: 

  1  - Um espaço fechado         2   - Um espaço aberto      3   - Ambos      5   - Outro. Qual? __________ 

Por que? _____________________________________________________________________________ 

 

A22- Em qual ambiente você prefere atender aos seus pacientes? Justifique. 

  1   - espaço coletivo   2   - sala privativa   3   - ambos    4 - depende da patologia 
 

A23- Quando o atendimento acontece no ginásio, há interação entre os pacientes, cuidadores e 

profissionais? 

  1   - sim            2   - não  Por que?  _______________________________________________________ 

 

A24- Quando o atendimento acontece no ginásio, você interage com outros profissionais presentes no 

espaço? 

  1   - sim            2   - não  Por que?  _______________________________________________________ 
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A25-Você acha que a interação com outros pacientes e profissionais é importante para o tratamento? 

  1   - sim           2   - não         3   - depende da patologia Por que?_______________________________ 
 

A26-Você acha que ver a paisagem externa influencia no tratamento? 

  1   - sim            2   - não     Por que?______________________________________________________ 
 

A27-Em relação ao espaço físico do Ginásio de reabilitação você está: 

  1   -  insatisfeito        2   - pouco satisfeito         3   - satisfeito      4   - muito satisfeito 
 

SOBRE VOCÊ CÓD. 

C5- Sexo:       1   - Feminino              2   - Masculino  

C6- Idade: _______________anos  
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I. Planta baixa do ginásio do CRI (Natal, RN) com os pontos, onde foram medidas 

as iluminâncias nos planos de trabalho. 
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J. Planta baixa do ginásio do CRI (Natal, RN) com alturas das paredes internas. 
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L. Planta baixa do leiaute do ginásio do CRI (Natal, RN) com tatames e mesas de 

atendimento que caracterizam as estações de trabalho. 
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9. ANEXOS 
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A. Cópia da declaração referente à visita exploratória ao Centro de Reabilitação 

SARAH, unidade Fortaleza, CE. 
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B. Cópia da declaração referente às visitas técnicas realizadas no Centro de 

Reabilitação SARAH, unidade Fortaleza, CE. 
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C. Cópia da carta de anuência expedida pelo CRI (Natal, RN). 
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D. Princípios da Rede SARAH. 

 

Estes são os princípios da Rede SARAH: 

Criar uma rede de neurorreabilitação que entenda  

o ser humano como sujeito da ação e não como objeto sobre o qual se aplicam 

técnicas. 

Trabalhar para que cada pessoa seja tratada com base no seu potencial e não nas 

suas dificuldades. 

Vivenciar o trabalho multidisciplinar em saúde como um conjunto de 

conhecimentos, técnicas e atitudes unificadas, destinadas a gerar um processo de 

reabilitação humanístico. 

Transformar cada pessoa em agente de sua própria saúde. 

Atuar na sociedade para prevenir a incapacidade, combatendo, ao mesmo tempo, 

preconceitos quanto às limitações e diferenças, pois o que caracteriza a vida é a 

infinita variação da forma que, no tempo, muda. 

Valorizar a iniciativa inovadora e a troca  

de experiências, no ensino e na pesquisa, estimulando a criatividade de pessoas e 

grupos, gerando conhecimento. 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados  

a um número cada vez maior de cidadãos, por meio da eficiente aplicação dos 

recursos e da continuada qualificação dos seus recursos humanos.  

Restituir ao cidadão brasileiro, com serviços qualificados de saúde e de 

reabilitação, os impostos que por ele foram pagos.  

Viver para a saúde e não sobreviver da doença. 

 

Fonte:http://www.sarah.br/Cvisual/Sarah/AA-Instituicao/po/p-03_Os_principios.html 
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E.  Planta baixa referente à reforma do ginásio do CRI, Natal, RN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GAEP - SESAP 


