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RESUMO

O objeto de estudo deste Trabalho Final de Graduação trata-se de uma proposta
arquitetônica de um hospital veterinário público para a cidade de Natal/RN. Diante da
ausência de equipamentos públicos com tal uso, bem como da fragilidade dos serviços
assistenciais de medicina veterinária populares existentes, surge o interesse em
contribuir, a partir da arquitetura, para o bem-estar animal. Leva-se em consideração
ainda a problemática do número de animais em situação de rua, que se configura
como questão de saúde pública. Dessa forma, objetiva-se elaborar um anteprojeto de
um hospital veterinário destinado ao atendimento de animais de pequeno porte – cães,
gatos e animais silvestres – respondendo às especificidades de uma edificação de
caráter público, contribuindo de forma preventiva e corretiva para a saúde na cidade,
atendendo às necessidades, principalmente, dos animais comunitários e com donos de
baixa renda; e colaborando com a convivência harmoniosa homem-animal.
Palavras-Chave: Hospital veterinário; arquitetura hospitalar; edificação pública.
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ABSTRACT

The study object of this Final Graduation Work is an architectural proposal of a
public veterinary hospital for the city of Natal/RN. Faced with the lack of public
equipment with such use, as well as the fragility of the existing veterinary medical
services, there is an interest in contributing, through architecture, to animal welfare.
It also takes into account the problem of street animals, which is a public health issue.
Thus, the aim is to prepare a draft of a veterinary hospital intended for the care of
small animals - dogs, cats and wild animals - responding to the specificities of a public
building, contributing in a preventive and corrective way to the health in the city, taking
into account the needs, mainly, of the community animals and animal owners with
low-income; and collaborating with a harmonious human being-animal coexistence.
Keywords: veterinary hospital; hospital architecture; public building.

Unidade de Saúde Animal

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Modelo de processo de projeto sugerido por Lawson (2011) ................ 22
Figura 2 - Área de eutanásia (A) e Câmara fria (B) do CCZ .................................. 31
Figura 3 - Diagrama de Planejamento - Projetos e obras no serviço público ......... 37
Figura 4 - Esquema de corredor central (caso A) e corredor lateral (Caso B) ........ 41
Figura 5 - Localização do Hospital Veterinário de Natal ....................................... 46
Figura 6 - Fachada frontal do Hospital Veterinário de Natal ................................. 47
Figura 7 – Implantação esquemática dos blocos do Hospital Veterinário de Natal . 48
Figura 8 - Planta baixa esquemática do Hospital Veterinário de Natal ................... 49
Figura 9 – Recepção vista a partir da entrada (A) e espera para onde encaminhamse os animais de grande porte (B) ....................................................................... 50
Figura 10 - Internação de cães (A), gatos (B) e isolamento de cães (C) ............... 51
Figura 11 - Localização do Animal Center Hospital e Pet shop, mostrando o prédio
hospitalar (1) e o Pet shop/hotel (2) .................................................................... 53
Figura 12 - Fachadas do Animal Hospital Center ................................................. 54
Figura 13 - Planta baixa esquemática do Animal Center ...................................... 55
Figura 14 - Equipamento de fisioterapia e emagrecimento canino ........................ 56
Figura 15 - Internação de gatos (A) e de cães de grande porte (B) ..................... 57
Figura 16 - Memphis Veterinary Specialists ........................................................ 59
Figura 17 - Implantação do Memphis Veterinary Specialists ................................ 60
Figura 18 - Planta Baixa do Memphis Veterinary Specialists, com pavimento térreo à
esquerda e pavimento superior à direita. ............................................................. 61
Figura 19 - Corte esquemático do Memphis Veterinary Specialists ....................... 61
Figura 20 – Acesso principal (A) e janelas altas para aproveitamento da iluminação
natural (B) ......................................................................................................... 62
Figura 21 - Esquema dos acabamentos das fachadas.......................................... 63
Figura 22 – Malpertuus Veterinary Clinic ............................................................ 64
Figura 23 - Planta baixa do Malpertuus Veterinary Clinic, com pavimento térreo à
esquerda e pavimento superior à direita. ............................................................. 65
Figura 24 - Croquis de concepção do edifício ...................................................... 66
Figura 25 - Cortes esquemáticos do Malpertuus Veterinary Clinic ......................... 66
Figura 26 - Tijolo utilizado como elemento de vedação ....................................... 67
Figura 27 - Localização do Terreno .................................................................... 72
Figura 28 - Remembramento dos lotes .............................................................. 73
Figura 29 - Dimensões do terreno ..................................................................... 73
Figura 30 - Testadas da Rua Ceará Mirim (A) e Rua José B. L. Verde (B) ............. 74
Figura 31 - Topografia do terreno...................................................................... 74
Figura 32 - Vegetação existente no lote ............................................................. 75
Figura 33 - Carta solar de Natal (A) e rosa dos ventos de Natal (B) ..................... 76
Figura 34 - Trajetória solar e ventilação incidentes sobre o terreno ..................... 77
Figura 35 - Esquema do dimensionamento das formas de acesso, conforme Código
de Obras ............................................................................................................ 81
Unidade de Saúde Animal

Figura 36 - Fluxograma do Setor de Atendimento ............................................... 92
Figura 37 - Fluxograma do Setor cirúrgico .......................................................... 93
Figura 38 - Fluxograma do Setor de Internamento ............................................. 94
Figura 39 - Fluxograma do Setor Auxiliar de Diagnóstico .................................... 94
Figura 40 - Fluxograma do Setor de Sustentação................................................ 95
Figura 41 - Fluxograma das relações interfuncionais ........................................... 96
Figura 42 - Conceito da proposta....................................................................... 98
Figura 43 - Evolução do conceito à forma – primeiras ideias ..............................100
Figura 44 - Esboço da proposta 1 .....................................................................101
Figura 45 - Esboço do recuo da fachada em planta baixa ...................................101
Figura 46 - Esboço da proposta 2 .....................................................................102
Figura 47 - Estudo volumétrico da proposta 1 ...................................................102
Figura 48 - Estudo volumétrico da proposta 2 ...................................................102
Figura 49 - Zoneamento inicial .........................................................................104
Figura 50 - Zoneamento da proposta de planta baixa e zoneamento volumétrico 105
Figura 51 - Partido arquitetônico ......................................................................106
Figura 52 - Implantação do Edifício ..................................................................110
Figura 53 - Planta baixa e Zoneamento finais ....................................................113
Figura 54 - Cobogós acústicos ..........................................................................115
Figura 55 - Cobogós ........................................................................................116
Figura 56 - Perspectiva externa 1 .....................................................................118
Figura 57 - Perspectiva externa 2 .....................................................................118
Figura 58 - Perspectiva externa 3 .....................................................................119
Figura 59 - Perspectiva interna 1 ......................................................................119
Figura 60 - Perspectiva interna 2 ......................................................................120
Figura 61 - Perspectiva interna 3 ......................................................................120

Unidade de Saúde Animal

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Quadro-resumo do referencial metodológico ..................................... 19
Quadro 2 - Primeira etapa do método de projeto de Neves (1989) ...................... 20
Quadro 3 - Resumo do processo de projeto ........................................................ 23
Quadro 4 - Condicionantes geradas a partir do referencial teórico ....................... 42
Quadro 5 - Programa do Hospital Veterinário de Natal ....................................... 52
Quadro 6 - Programa do Animal Center Hospital e Pet shop ................................ 58
Quadro 7 - Quadro síntese dos estudos de referência ......................................... 67
Quadro 8 - Recuos estabelecidos pelo Plano Diretor de Natal .............................. 79
Quadro 9 - Dimensionamento das formas de acesso, conforme Código de Obras.. 81
Quadro 10 - Programa de necessidades e Pré-dimensionamento ......................... 87
Quadro 11 - Atendimento às prescrições urbanísticas ........................................111
Quadro 12 - Revestimentos ..............................................................................117

Unidade de Saúde Animal

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .................................................................................................. 13
1 REFERENCIAL METODOLÓGICO ................................................................. 17
1.1 Quadro-Resumo ........................................................................................ 18
1.2 Processo de projeto ................................................................................... 20
2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................. 24
2.1 Saúde Animal ............................................................................................ 25
2.2 Perspectiva local - Saúde animal em Natal .................................................. 29
2.2.1 O Centro de Controle de Zoonoses ....................................................... 30
2.3 Hospital veterinário: caracterização e aspectos relevantes ........................... 31
2.3.1 Definições ........................................................................................... 31
2.3.2 Legislação........................................................................................... 32
2.4 Projeto arquitetônico do ambiente hospitalar .............................................. 33
2.5 O custo no projeto arquitetônico hospitalar ................................................. 36
2.5.1 Aspectos estruturais ............................................................................ 38
2.5.2 Aspectos formais e dimensionais .......................................................... 39
2.6 Quadro síntese – Condicionantes a partir do referencial ............................... 42
3 REFERÊNCIAS PROJETUAIS ........................................................................ 44
3.1 Estudos Diretos ......................................................................................... 45
3.1.1 Hospital Veterinário de Natal ................................................................ 45
3.1.2 Animal Center Hospital e Pet Shop ....................................................... 53
3.2 Estudos indiretos ....................................................................................... 59
3.2.1 Memphis Veterinary Specialists ............................................................ 59
3.2.2 Malpertuus Veterinary Clinic ................................................................. 63
3.3 Quadro síntese dos estudos de referência ................................................... 67
4 CONDICIONANTES PROJETUAIS ................................................................ 70
4.1 O terreno .................................................................................................. 71
4.1.1 Características físicas do terreno .......................................................... 72
4.1.2 Características ambientais.................................................................... 75
4.2 Condicionantes legais ................................................................................ 77
4.2.1 Plano diretor de Natal .......................................................................... 78
4.2.2 Código de Obras e Edificações do Município de Natal ............................ 79
Unidade de Saúde Animal

4.2.3 Código de segurança e prevenção contra incêndio e pânico do estado do Rio
Grande do Norte .......................................................................................... 82
4.2.4 ABNT NBR-9050 .................................................................................. 83
4.3 Programa de necessidades e pré-dimensionamento ..................................... 86
4.3.1 Relações programáticas ....................................................................... 92
5 EVOLUÇÃO DA PROPOSTA .......................................................................... 97
5.1 Conceito ................................................................................................... 98
5.2 Estudos preliminares ................................................................................. 99
5.2.1 Estudos volumétricos ........................................................................... 99
5.2.2 Estudos funcionais .............................................................................103
5.3 Definição do Partido Arquitetônico .............................................................106
6 PROPOSTA ARQUITETÔNICA FINAL .........................................................107
6.1 Informações Gerais ..................................................................................108
6.2 Inserção Urbanística .................................................................................108
6.3 Atendimento às prescrições urbanísticas ....................................................111
6.4 Soluções funcionais ..................................................................................111
6.5 Sistemas construtivos e instalações prediais ...............................................114
6.5.1 Estrutura e vedações ..........................................................................114
6.5.3 Cálculo do reservatório .......................................................................116
6.6 Especificação de materiais ........................................................................117
6.7 Resultado formal ......................................................................................118
CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................121
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................123
APÊNDICES ....................................................................................................127

Unidade de Saúde Animal

INTRODUÇÃO

Página | 14

Este Trabalho Final de Graduação tem como objeto de estudo a proposta
arquitetônica de um hospital veterinário público para a cidade de Natal/RN, abordado
a partir da área de estudo de projeto de arquitetura.
Atualmente, o município de Natal não possui hospitais públicos voltados à
assistência de animais. O único equipamento público relacionado à saúde animal
existente no município trata-se do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado
no bairro Potengi, na Região Administrativa Norte de Natal, que não dispõe de
estrutura suficiente para os serviços que deve fornecer.
No que se refere à iniciativa privada, a cidade conta com uma boa
disponibilidade de clínicas, policlínicas e hospitais voltados ao atendimento animal,
dispondo de um hospital veterinário que é referência na região nordeste do país, o
Hospital Veterinário de Natal, localizado no bairro de Morro Branco.
No ano de 2014 existiam em Natal 95.261 cães e 38.783 gatos, incluindo os
domiciliados ou em situação de rua (animais comunitários), totalizando 134.044
animais (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 2014). Ainda, segundo a Associação de
Proteção aos Animais – Aspan, em matéria publicada pelo Portal no Ar (2016), no que
se refere aos animais comunitários, contabiliza-se uma superpopulação de mais de 30
mil, estimando-se que essa população possa crescer para 150 mil animais em cinco
anos. O abandono é visível e pode ser observado em alguns pontos críticos, tais quais
a Avenida Engenheiro Roberto Freire, a Avenida Omar O’grady, próximo ao Parque
Dom Nivaldo Monte (Parque da Cidade) e o Campus central da UFRN (GODOY, 2014,
p. 7).
Diante desse quadro de superpopulação de animais comunitários, algumas
medidas vêm sendo adotadas pelo município, como a instituição de leis municipais
visando diminuir ações de maus tratos, abandono em vias públicas, controle
reprodutivo e estímulo a adoção, no entanto os documentos legislativos mostram-se
incipientes no que se refere à intervenção ativa do poder público na promoção da
saúde animal.
Ainda, no tocante às iniciativas de controle reprodutivo, foram licitadas em 2015
duas unidades de

castração móveis, conhecidas como “castramóveis”, de
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responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), contudo essas
unidades ainda são inoperantes na data atual. Sem minorar a importância das
unidades de castração móveis, seria também pertinente contar com o apoio do poder
público para o tratamento das enfermidades e das doenças infecciosas que podem ser
naturalmente transmitidas ao ser humano (zoonoses), visto que grande parte das
ações voltadas à proteção animal que acontecem na cidade é encabeçada por
organizações não governamentais (ONGs). São medidas relacionadas ao recolhimento
dos animais de rua, campanhas de adoção, ações de controle populacional (castração),
vacinação e encaminhamento para atendimento médico quando necessário.
Um entrave encontrado na ação dessas ONGs, bem como por famílias de baixa
renda que possuem animais, está relacionado ao custo dos serviços prestados pelas
clínicas e hospitais particulares, sendo necessário contar com a mobilização popular
para arcar com as despesas dos atendimentos médicos, bem como com o fornecimento
de lares temporários nos quais esses animais possam se recuperar dos procedimentos
aos quais foram submetidos.
Nesse contexto, fica claro a fragilidade e a necessidade de equipamentos
assistenciais e de intervenção do poder público nas questões de saúde animal.
A escolha desta temática pauta-se, pessoalmente, no interesse em contribuir
com o bem-estar animal, sendo o projeto de um equipamento hospitalar uma forma
direta de aliar a arquitetura a essa causa. Do ponto de vista prático, o tema mostrase relevante, visto que a problemática do número de animais em situação de rua
configura-se como questão não só de saúde animal, como também de saúde pública,
visto que doenças contagiosas adquiridas por eles podem ser transmissíveis,
comprometendo a saúde humana. Além disso, a sociedade organizada, através da
articulação das ONGs, reivindica por um hospital veterinário público para Natal,
utilizando-se de abaixo-assinado online.
Tomando como exemplo demais localidades no país que já dispõem de hospitais
veterinários públicos, faz-se oportuna a criação de um equipamento que possa suprir
as demandas existentes, contribuindo de forma preventiva e corretiva para a saúde
animal na cidade e colaborando para a convivência harmoniosa homem-animal. Dessa
forma, este trabalho surge com o objetivo de elaborar um anteprojeto de um hospital
Unidade de Saúde Animal
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veterinário para a cidade de Natal, respondendo às especificidades de uma edificação
de caráter público, contribuindo para a promoção da saúde animal na cidade.
Como objetivos específicos, busca-se compreender a organização funcional de
equipamentos assistenciais de saúde voltados aos animais, adequar o desenvolvimento
do projeto às demandas e limitações de uma construção pública e projetar um
equipamento de saúde animal, que atenda às necessidades, principalmente, dos
animais em situação de rua de Natal.
Este trabalho foi estruturado em seis capítulos. O primeiro aborda os métodos
e técnicas utilizados para elaboração do projeto arquitetônico. Os dois capítulos
seguintes evidenciam as abordagens teóricas e empíricas adotadas, a partir do
referencial teórico e dos estudos de referência diretos e indiretos. O quarto capítulo
aborda as condicionantes de projeto, apresentando informações sobre o terreno
escolhido, os fatores ambientais e legais, o programa de necessidades, o prédimensionamento e as relações programáticas. O capítulo 5 trata da evolução da
proposta, desde a adoção do conceito até a definição do partido arquitetônico. Por fim,
o último capítulo aborda a proposta arquitetônica final, apresentando o memorial
descritivo e justificativo do projeto.
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Para atingir os objetivos propostos, os procedimentos metodológicos adotados
estruturam-se a partir de dois tipos de atividades: (1) pesquisa e coleta e (2)
desenvolvimento do projeto. Para tanto, foram adotadas abordagens teóricas e
empíricas que se relacionam com a primeira categoria de atividades e um processo de
projeto (item 1.2) que viabiliza a etapa de desenvolvimento.
O referencial teórico foi construído a partir da atividade de pesquisa bibliográfica
pautada em quatro temas: medicina veterinária; medicina veterinária em Natal;
hospital veterinário, edificações de uso público. Como fonte de dados, foram
consultados livros, dissertações, teses, artigos, sites e normas.
O referencial empírico, pautado também na pesquisa e coleta, utiliza como
técnicas a construção de estudos de referência diretos e indiretos e de entrevistas
estruturadas, consultando não só a bibliografia pertinente, bem como profissionais da
área veterinária e coletando dados in loco.
1.1 Quadro-Resumo
Foi elaborado um quadro-resumo que sintetiza os procedimentos, instrumentos
e técnicas e fontes de dados utilizados para compor o referencial metodológico do
trabalho (Quadro 1)
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Quadro 1 - Quadro-resumo do referencial metodológico

Tema: Hospital veterinário público
Área de estudo: Projeto de Arquitetura
Objeto de estudo: Proposta arquitetônica de um hospital veterinário público para a cidade de Natal/RN
Instrumentos e
Objetivo geral
Objetivos específicos
Procedimentos
técnicas
Compreender
a Análise do funcionamento Pesquisa
e
coleta:
organização funcional de dos
equipamentos
de Pesquisa
em
fontes
equipamentos
assistência
de
saúde bibliográficas; Estudos de
assistenciais de saúde animal, com ênfase para referência
diretos
e
voltados aos animais;
hospitais veterinários.
indiretos; Entrevistas.
Elaborar
um
anteprojeto de um
hospital veterinário
Adequar
o Estudo sobre equipamentos Pesquisa e coleta: Revisão
para a cidade de
desenvolvimento
do de uso público e suas bibliográfica.
Natal, respondendo
projeto às demandas e particularidades.
às especificidades de
limitações
de
uma
uma edificação de
construção pública;
caráter
público,
contribuindo para a
Projetar
um Estudo sobre a medicina Pesquisa e coleta: Revisão
promoção da saúde
equipamento de saúde veterinária
e
suas bibliográfica;
anial na cidade.
animal, que atenda às características em Natal;
necessidades,
principalmente,
dos Desenvolvimento
do Métodos do processo de
animais em situação de projeto.
projeto.
rua de Natal.
Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Fontes de dados
Livros,
dissertações,
teses, artigos, sites e
normas;
Dados
coletados
in
loco;
Profissionais da área
veterinária.
Livros,
dissertações,
teses, artigos, sites e
normas.

Livros,
dissertações,
teses, artigos, sites e
normas.
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1.2 Processo de projeto
Para desenvolvimento do projeto arquitetônico, foi utilizado como instrumento
o método de projeto de Laert Neves (1989), o modelo sugerido por Bryan Lawson
(2011), aliado às ideias de Donald Schön (2000) em sua construção do “profissional
reflexivo”.
Neves (1989) aborda o partido como ideia preliminar do edifício projetado,
enfatizando o modo de como idealizar o projeto, dividindo-o em três etapas - coleta e
análise das informações básicas; procedimentos para adoção do partido; e o projeto
arquitetônico. Em seu livro o autor aborda apenas as duas primeiras etapas.
Na primeira etapa, são coletados os dados teóricos necessários para adoção do
partido. Essa etapa constitui-se em 14 passos, subdivididos em aspectos conceituais
do tema e aspectos físicos do terreno escolhido (Quadro 2).
Quadro 2 - Primeira etapa do método de projeto de Neves (1989)
Primeira etapa: coleta e análise das informações básicas
Etapas
Descrição
1ª
Conceito do tema
Caracterização da clientela e das funções
Aspectos conceituais do 2ª
tema
3ª
Programa arquitetônico
4ª
Relações do programa
5ª
Pré-dimensionamento do edifício
6ª
Escolha do terreno
7ª
Planta do terreno
8ª
Forma e dimensão
9ª
Conformação do relevo
Aspectos físicos do
10ª
Orientação quanto ao sol
terreno escolhido
11ª
Orientação quanto aos ventos
12ª
Acessos
13ª
Relações com o entorno
14ª
Legislação pertinente
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Neves (1989)

Na segunda etapa, para adoção do partido, busca-se transpor para o papel as
ideias preliminares de projeto em forma de desenho. Nesse processo, o autor evidencia
05 linhas de pensamento: as decisões de projeto; as ideias dominantes; as ideias nos
planos horizontais; as ideias nos planos verticais; e o ajuste tridimensional das ideias.
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Finalizando a adoção do partido, o ajuste tridimensional sincroniza as ideias
realizadas nos planos horizontal e vertical, podendo produzir novas ideias e/ou induzir
modificações nas decisões já adotadas. Essa etapa finaliza o processo conceptivo,
precedendo a etapa de projeto, na qual se desenvolve a ideia expressa no partido a
partir do desenvolvimento gráfico do projeto.
Apesar de apresentar etapas claras para desenvolvimento do projeto,
construindo passos coerentes para a idealização do partido, o método de Neves (1989)
mostra-se incipiente no que diz respeito ao plano das ideias, ou seja, no pensamento
ao projetar. É sobre esse pensamento que Lawson (2011) discorre. O autor busca
desenvolver a ideia de que pensar para projetar é uma habilidade complexa, mas que
pode ser analisada, decomposta, desenvolvida e praticada.
Para Lawson, “projetar é uma questão de encontrar os problemas, além de
resolvê-los” (2011, p.115). Nos projetos, os problemas e as soluções são
interdependentes, de forma que os problemas podem sugerir características das
soluções, as quais criam problemas novos e diferentes.
O autor aponta que para que o projeto ocorra, é necessário que haja um resumo
do problema; a produção de uma ou mais soluções; o teste das soluções em relações
a critérios estabelecidos e a comunicação do projeto. Esses aspectos se relacionam às
três etapas do processo de projeto:
1) Análise: investigação nas relações na busca por padrão nas informações e
classificação dos objetivos.
2) Síntese: resposta ao problema e geração de soluções.
3) Avaliação: crítica das soluções em relação aos objetivos.
Apesar dessas etapas parecerem uma série linear de passos, o autor evidencia
que
(...) a ideia de que essas atividades ocorrem nessa ordem, ou mesmo de que
são eventos separados e identificáveis parece muito questionável. O mais
provável é que projetar seja um processo no qual problema e solução surgem
juntos. (LAWSON, 2011, p. 55).
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Dessa forma, a negociação entre problema e solução passa pelas três etapas
de análise, síntese e avaliação, mas sem direção de fluxo de uma atividade para outra,
resultado no processo ilustrado na Figura 1.
Figura 1 - Modelo de processo de projeto sugerido por Lawson (2011)

Fonte: LAWSON, 2011, p.55

Partindo das etapas que permeiam o processo de projeto, agregadas às vastas
análises a respeito dos problemas e soluções e do pensamento relacionados ao ato de
projetar, Lawson (2011) sugere um modelo de projeto composto por cinco passos:
1) Formular: análise do problema. Nessa etapa o projetista deve ser capaz de
identificar – reformular e dar estrutura a problemas complicados ou mal
estruturados – e de emoldurar os problemas – ver seletivamente a situação do
projeto de um modo específico durante um período ou fase de atividade.
2) Representar: exteriorização dos pensamentos através da representação das
ideias de projeto, relacionando-se com elas de forma conversacional e utilizando
múltiplas representações que minimizem o risco do projetista, além de permitir
a apresentação do projeto acabado da forma mais exata possível.
3) Movimentar-se: gerar soluções. Essa etapa comumente inicia-se a partir de um
gerador primário – ideias simples e central que surge no começo do processo,
relacionada a um aspecto importante a ser resolvido. Aqui são realizadas
atividades de interpretação e desenvolvimento.
4) Avaliar: fazer avaliações subjetivas e objetivas do projeto em relação a critérios
que são importantes para o projetista.
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5) Refletir: refletir sobre o entendimento do problema e a validade das soluções
até então sugeridas.
Ao elucidar a ação de refletir, Lawson (2011) aborda dois conceitos utilizados
por Schön (2000) em sua ideia do “profissional reflexivo”: a reflexão sobre a ação e a
reflexão-na-ação. O primeiro conceito pressupõe o pensar retrospectivo sobre o que
já foi realizado. Pode ser após o fato ou em uma pausa no meio da ação, sem conexão
com a ação presente.
Já no ato de refletir na ação
(...)podemos refletir no meio da ação, sem interrompê-la. Em um presenteda-ação, um período de tempo variável com o contexto, durante o qual ainda
se pode interferir na situação em desenvolvimento, nosso pensar serve para
dar nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos. Eu diria,
em casos como este, que refletimos na ação. (SCHÖN, 2000, p.32).

A reflexão-na-ação trata-se de uma reflexão crítica, na qual é possível
reestruturar as estratégias de ação, a compreensão dos fenômenos ou as formas de
conceber os problemas. Ela mostra-se pertinente, pois leva a “experimentos imediatos
e a mais pensamentos que afetam o que fazemos – na situação em questão e talvez
em outras que possamos considerar semelhantes a ela” (SCHÖN, 2000, p.34).
Dessa forma, o processo de projeto adotado associa os métodos e modelos
apresentados, incorporando os passos de desenvolvimento de Neves (1989) ao
pensamento ao projetar. O processo resume-se na Quadro 3.
Quadro 3 - Resumo do processo de projeto

Análise
Síntese
Avaliação

Etapas do método de
Neves (1989)
Coleta
e
análise
das
informações básicas
Decisões de projeto; Ideias
dominantes;
Ideias
nos
planos horizontais e verticais.
Ajuste tridimensional das
ideias

Etapas do modelo
de Lawson (2011)
Formular

Tipos de atividade

Representar,
movimentar-se
e
refletir
Representar, avaliar e
refletir

Desenvolvimento
projeto

do

Desenvolvimento
projeto

do

Pesquisa e coleta

Fonte: Elaborado pela autora, 2016
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Este capítulo aborda a fundamentação teórica e conceitual relacionada ao tema
de estudo, englobando os aspectos gerais e locais da saúde animal, o hospital
veterinário a partir de sua conceituação e questões legais, bem como o projeto
arquitetônico do ambiente hospitalar e os custos a ele associados.
2.1 Saúde Animal
A associação entre a espécie humana e os animais tem seu início datado em
períodos pré-históricos. Apesar disso, o desenvolvimento da medicina veterinária
científica é relativamente recente, motivado principalmente por razões econômicas
associadas à obtenção de alimentos e ao auxílio no trabalho. (THRUSFIELD, 2004 apud
GOMES et al, 2016). Após meados da década de 1940, o papel do médico veterinário
passou a se ampliar, na medida em que
As necessidades ligadas a sanidade animal e a produção de alimentos, o
crescimento expressivo das populações de animais de estimação e da forma
de viver humana, tem conduzido a transformações profundas no papel deste
profissional dentro do contexto da saúde animal, humana e ambiental em
especial nas últimas cinco décadas. (Pfuetzenreiter e Zylbersztajn, 2004 apud
GOMES et al, 2016, p. 73).

Recentemente, as discussões e ações relacionadas à saúde no âmbito
veterinário passaram a se voltar à saúde coletiva e ao bem-estar animal, associandose inclusive a questões éticas, visto que esses animais são encarados “não apenas
como potenciais zoonóticos, mas sim, como integrantes das famílias e comunidades,
e com valor intrínseco agregado” (GARCIA, 2006 apud GARCIA et al, 2008, p. 107).
Os cuidados com a saúde e bem-estar animal englobam ações que visam
diminuir a incidência de doenças e a mortalidade, tanto de animais com guardiões
como de animais comunitários, através da oferta de serviços públicos de atenção
básica à saúde, controle reprodutivo, vacinação, atendimento para distúrbios
comportamentais e o manejo de animais abandonados e rejeitados pela comunidade
(GARCIA et al, 2008).
Uma medida primordial para o controle de zoonoses trata-se do controle
populacional dos cães e gatos que podem se tornar fonte de infecções para outros
animais a para a população humana. Em muitos países, inclusive no Brasil, a
Unidade de Saúde Animal

Página | 26

eliminação de animais de rua tem sido o método adotado, sem apoio de outras
atividades de impacto. (BASTOS, 2013).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (1990 apud VIEIRA et al,
2016), as atividades de recolhimento e eliminação dos animais não são efetivas para
o controle da população. Tal controle deve ser contemplado em programas e políticas
públicas nos municípios, atuando nas principais causas do problema do excesso
populacional: a procriação de cães e gatos e a responsabilidade humana quanto à
posse (VIEIRA, 2016).
Segundo Garcial et al (2008), a cadeia do controle populacional de cães e gatos
passa por pontos críticos nos quais o desenvolvimento das ações podem gerar malestar para os seres humanos e/ou para os animais, definidos como “pontos de
estrangulamento”:
1. A forma de recolhimento dos animais;
2. A internação do animal no serviço de controle animal (centro de controle de
zoonoses, canil municipal, etc);
3. A manutenção dos animais no serviço de controle animal;
4. Destino do animal;
5. Controle da reprodução.
Faz-se pertinente o destaque dos itens 2 e 5 nessa listagem dos “pontos de
estrangulamento”. Quanto à internação, o tratamento do animal dentro dos serviços
de controle de zoonoses não leva em consideração todos os usuários desse sistema
de saúde. Os animais doentes muitas vezes encontram-se, nesses serviços,
aguardando o dia de sua morte. No que se refere ao controle da reprodução,
“protocolos anestésicos que não causam a ‘anestesia geral’, cirurgias executadas sem
os cuidados mínimos necessários, a falta de analgésicos e acompanhamento no pós
cirúrgico são alguns pontos críticos” (GARCIA et al, 2008, p.109).
O controle de reprodução através da esterilização cirúrgica (castração)
subsidiada pelo poder público mostra-se como uma opção para resolver o problema
sócio ecológico relacionado às populações de animais. Ele assume importância não só
para o controle populacional, bem como para diminuição da agressividade do animal
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com humanos (BASTOS, 2013). Além disso, os custos de esterilização dos animais são
consideravelmente inferiores aos custos da eutanásia, sendo possível, com um mesmo
recurso, esterilizar um número 48,5% superior ao número de animais que poderiam
passar pela eutanásia (CÁCERIS, 2004 apud BASTOS, 2013).
O Brasil, assim como a maioria dos países da América Latina, não possui uma
política nacional de manejo populacional de animais. Em consequência, muitas cidades
e estados a estabelecem de maneira individual. Nesse sentido, foi criado em São Paulo
o primeiro hospital veterinário público para cães e gatos, fruto de uma parceria entre
a prefeitura da cidade e a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos
Animais de São Paulo (Anclivepa-SP), que serve aos animais de famílias carentes, bem
como escola para os alunos da associação (GARCIA et al, 2012; DEODORO, 2012 apud
BASTOS, 2013).
Atualmente, a cidade de São Paulo conta com duas unidades hospitalares
veterinárias, a primeira no bairro de Tatuapé, funcionando desde de 2013 e a segunda
no bairro da Parada Inglesa, na zona norte da cidade. Nas demais regiões do país, a
cidade de João Pessoa deverá ser a primeira cidade do Nordeste a contar com o
equipamento, com projeto já elaborado. Em Porto Alegre, a Unidade de Medicina
Veterinária Kate já foi construída, mas aguarda inauguração. A obra foi financiada a
partir de doação. Além dessas iniciativas, os hospitais universitários aparecem como
alternativa para o atendimento veterinário gratuito ou de baixo custo.
Apesar desse quadro, devido a pequena abordagem deste assunto nos cursos
de medicina veterinária do país, o veterinário no Brasil é pouco preparado para atuar
na saúde pública. Para melhorar o profissional que atuará nessa área, é preciso adotar
uma abordagem multifacetada, que constitui uma especialidade em desenvolvimento
na medicina veterinária denominada Medicina Veterinária do Coletivo (BASTOS, 2013).
Segundo Soares (2016)
A Medicina Veterinária do Coletivo é uma área em ascensão no Brasil. Envolve
a medicina preventiva, a saúde pública, o controle de zoonoses, o
comportamento e bem estar animal, o manejo populacional canino e felino, a
bioética, o gerenciamento de recursos humanos, entre outros importantes
assuntos relacionados a nossa profissão
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Para tanto, deve-se considerar que a saúde animal faça parte da saúde pública,
vinculando-se ao conceito de Saúde Única (One Health). A Saúde Única adota uma
abordagem multidisciplinar que inclui diversas áreas da saúde, incluindo a medicina
veterinária, trabalhando em nível local, nacional ou global, objetivando alcançar altos
níveis de saúde humana, animal e ambiental (AVMA, 2016 apud GOMES et al, 2016).
Ressalta-se a importância da inserção do médico veterinário como profissional
da Saúde Pública/ Coletiva, atuante dentro do conceito de Saúde Única. Nesse sentido,
a Portaria nº 2488/2011 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica para o SUS, e
incluiu a medicina veterinária no Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF). Essa
inclusão
dos médicos veterinários dentro dessas equipes multiprofissionais de ação
direta dentro de comunidades pré-determinadas e definidas nos programas
de gestão municipal das secretarias de Saúde, busca que esse profissional
atue dentro de sua competência específica em diferentes frentes. (...) deve
promover através de ações, informações e da educação uma série de
conceitos e práticas que buscam minimizar riscos tanto para os humanos
quanto para os animais dentro de uma comunidade alvo das ações do
programa. A participação em conjunto com todos os demais integrantes da
equipe no planejamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas
pelo programa em cada localidade, reveste o médico veterinário da
responsabilidade de agir em áreas como a epidemiologia das enfermidades, e
das populações, nas diversas ações da vigilância sanitária e vigilância
ambiental, buscando superar os desafios que envolvam a defesa do ambiente
para o bem-estar das população humana e dos animais, efetivando a Saúde
Única (GOMES et al, 2016, p.75).

Diante desse panorama, fica evidente a papel do controle populacional como
um dos principais pontos no tocante da saúde animal. Nesse sentido, o aparecimento
do hospital veterinário na saúde pública mostra-se importante, como ferramenta de
atenção básica à saúde, controle reprodutivo e vacinação; como uma extensão aos
serviços realizados, em condições não ideais, pelos centros de controle de zoonoses,
minimizando “os pontos de estrangulamento” supracitados; e como instrumento de
efetivação da Medicina Veterinária do Coletivo e da Saúde Única.
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2.2 Perspectiva local - Saúde animal em Natal
No âmbito da saúde animal em Natal, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
apresenta-se como o único equipamento voltado para promoção da saúde animal na
cidade, cujo funcionamento será apresentado em tópico posterior. Além da ação do
CCZ, pontua-se, como aspecto relevante a ser estudado, a situação legal vigente no
município e as ações voltadas ao controle populacional dos cães e gatos.
Do ponto de vista legal, ressaltam-se:


Lei Municipal nº 5601, de 29 de dezembro de 2004:

Institui o Código Municipal de Defesa e Bem-Estar Animal. O código proíbe
práticas de ações de maus tratos, tratando dos animais domésticos, silvestres, dos
sistemas de economia agropecuária, do abate de animais e dos animais de laboratório.


Lei Municipal nº 0326, de 08 de abril de 2011:

Dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos, buscando incentivar a
viabilização e regularizar o desenvolvimento de programas que visem ao controle de
cães e de gatos e à promoção de medidas protetivas, por meio de identificação,
registro, esterilização cirúrgica, adoção e de campanhas educacionais para a
conscientização. Passa a proibir a eutanásia em animais sadios, com exceção de animal
considerado agressivo, que podem ser eutanasiados caso não sejam adotados em 90
dias.


Lei Municipal nº 6235, de 28 de abril de 2011:

Institui a Política de Estímulo à Adoção de Animais Domésticos. Estimula a
adoção e guarda responsável, através da disponibilidade de espaços nos parques e
praças para a realização de feiras e campanhas.


Lei Municipal nº 6320, de 01 de dezembro de 2011:

Estabelece multa para maus-tratos a animais e sanções administrativas a serem
aplicadas a quem os praticar.
Como iniciativa para realização do controle populacional dos cães e gatos,
aparece no ano de 2015, a licitação de duas unidades de castração móveis. Com
parceria de veterinários e alunos da Universidade Potiguar (UnP), as unidades devem
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percorrer as regiões da cidade, oferecendo os serviços, inicialmente, a animais
adotados por famílias de baixa renda e, posteriormente, a animais comunitários. Os
veículos, já adquiridos, ainda não começaram a circular.
A previsão é que se realize uma ação no mês de junho deste ano, funcionando
como piloto do projeto, cuja avaliação posterior permitirá o embasamento para a
elaboração de uma legislação voltada para o cuidado dos animais. Deverão ser
definidas áreas e bairros da cidade beneficiados e, inicialmente, estarão exclusos os
animais comunitários, devido à dificuldade dos cuidados pós-cirúrgicos (PORTAL O
NATALENSE, 2017).
Ao passo que ainda não é possível analisar os reflexos da obtenção das unidades
de castração móveis, dado sua inoperância, cabe buscar compreender, enquanto
equipamento em funcionamento, a abrangência dos serviços prestados pelo CCZ aos
animais da cidade.

2.2.1 O Centro de Controle de Zoonoses
Localizado no bairro Potengi, na Região Administrativa Norte de Natal, o Centro
de Controle de Zoonoses de Natal foi fundado em 1984, sob responsabilidade da
Secretaria Estadual de Saúde. Em 1991, passou a ser administrado pela Secretaria
Municipal de Saúde do Natal, permitindo ações mais focadas nos problemas da região
(RODRIGUES, 2013). O CCZ é responsável por promover campanhas de vacinação,
além de avaliar a existência de doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas
incuráveis, que apresentem riscos à saúde de outros animais ou de pessoas,
encaminhando-os, dado o resultado dos exames, para adoção ou eutanásia.
Efetivamente, o acesso de animais ao centro acontece quando há a suspeita de
raiva ou calazar, através de denúncias ou análises de amostras em regiões de risco.
Na comprovação da inexistência da raiva, o animal é devolvido ao dono ou mantido
no centro para adoção. Já os animais com suspeitas de calazar são encaminhados para
eutanásia (RODRIGUES, 2013).
No entanto, segundo reportagem apresentada pelo jornal Tribuna do Norte
(2015), o CCZ não dispunha de estrutura para os serviços que deveria fornecer, bem
como não estava realizando o recolhimento de animais.
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O centro dispõe de aproximadamente 700 funcionários e 7 veterinários,
englobando todos os setores. Em sua estrutura de serviços são identificadas algumas
inconsistências, tais quais câmara de refrigeração para resíduos de tecidos e animais
mortos, que nunca chegou a funcionar; e o local de eutanásia que permite que outros
animais no mesmo ambiente sintam os hormônios liberados durante o processo (Figura
2). Sua infraestrutura necessita de reformas e ampliações, além de demonstrar a falta
de fiscalização em ambientes com esse uso (GODOY, 2014).
Figura 2 - Área de eutanásia (A) e Câmara fria (B) do CCZ

B

A
Fonte: GODOY, 2014.

2.3 Hospital veterinário: caracterização e aspectos relevantes

2.3.1 Definições
Para compreensão do tema em estudo, faz-se pertinente distinguir as definições
de hospital veterinário, clínica veterinária e consultório veterinário. Segundo a
Resolução nº 1015/2012, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), que
conceitua e estabelece condições para o funcionamento de estabelecimentos médico
veterinários de atendimento a pequenos animais, define-se:
Art. 2º Hospitais Veterinários são estabelecimentos capazes de
assegurar assistência médico-veterinária curativa e preventiva aos
animais, com atendimento ao público em período integral (24 horas),
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com a presença permanente e sob a responsabilidade técnica de
médico veterinário.
(...)
Art. 4º Clínicas Veterinárias são estabelecimentos destinados ao
atendimento de animais para consultas e tratamentos clínico-cirúrgicos,
podendo ou não ter cirurgia e internações, sob a responsabilidade
técnica e presença de médico veterinário.
(...)
Art. 6º Consultórios Veterinários são estabelecimentos de propriedade
de Médico Veterinário destinados ao ato básico de consulta clínica,
curativos, aplicação de medicamentos e vacinações de animais, sendo
vedada a realização de procedimentos anestésicos e/ou cirúrgicos e a
internação.

O hospital veterinário diferencia-se por, além de oferecer atendimento integral,
oferecer serviços de maior abrangência e complexidade. Vale salientar que, o
consultório veterinário se configura como um setor do hospital, apesar de também ser
encontrado como um estabelecimento específico.

2.3.2 Legislação
Para elaboração do projeto do hospital veterinário ressaltam-se a Referência
técnica para o funcionamento dos serviços veterinários (2010), elaborada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e a já citada Resolução nº 1015/2012.
A referência técnica da Anvisa não tem poder legal. O documento foi elaborado
para orientar as gestões municipais e estaduais na elaboração de legislações locais
relacionadas à supervisão e controle dos serviços veterinários. Nesse sentido, o
documento frisa a competência da Anvisa na atuação sobre os estabelecimentos de
assistência e serviços veterinários apenas em questões sanitárias legais vigentes. Fica
a cargo do Conselho de Medicina Veterinária a fiscalização do exercício da profissão e
da estrutura dos estabelecimentos.
Em seu texto, a referência técnica aborda definições de estabelecimentos
veterinários e seus serviços, no entanto foram tomadas como base as conceituações
apresentadas na resolução do CFMV. Vale sobrelevar da referência técnica os
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apontamentos realizados quanto às condições sanitárias gerais do local, móveis e
equipamentos, dentre os quais destacam-se:


Todas as áreas devem possuir teto, piso e paredes revestidas de material liso,
impermeável, resistente à desinfecção e de cor clara;



Um ambiente técnico não deve servir de corredor para acesso a outro;



A iluminação e ventilação de cada ambiente deve estar de acordo com a
dimensão e uso, respeitando-se as disposições legais vigentes;



Os acessos aos ambientes e áreas técnicas devem ser cobertos;



Havendo concomitância das atividades de comércio, banho, tosa e/ou pet shop,
recomenda-se que seja garantido o acesso independente e exclusivo para a
área de atendimento médico-veterinário;



A acessibilidade deve ser garantida, atendendo-se as exigências da legislação
específica em vigor.
A Resolução nº1015/2012 surgiu em substituição à Resolução nº 670/2000 do

CFMV. Apesar de não apresentar parâmetros de qualidade espacial, a Resolução
nº1015/2012, além das conceituações pertinentes, traz uma listagem de condições
para o funcionamento dos hospitais veterinários, organizadas em cinco setores:
I-

Setor de atendimento;

II- Setor cirúrgico;
III- Setor de internamento;
IV- Setor de sustentação;
V- Setor auxiliar de diagnóstico.
Nesse sentido, a resolução funciona como uma ferramenta para elaboração do
programa de necessidades mínimo, visto que apresenta, com base na divisão setorial,
os ambientes e equipamentos que devem compor o ambiente hospitalar veterinário.
2.4 Projeto arquitetônico do ambiente hospitalar
Segundo Ronald de Góes (2004), o hospital é um dos programas mais
complexos a ser atendido em termos de planejamento arquitetônico, por ser um
edifício multifacetado, no qual coexistem atividades de alta tecnologia, diferentes
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processos de atuação profissional e outras atividades de características industriais
(lavanderia, serviço de nutrição, entre outros).
Para atender as especificidades desse tipo de projeto, o planejamento
arquitetônico do edifício hospitalar deve ser capaz de corresponder às funções
determinadas pelo setor, bem como contribuir para o desempenho terapêutico, sem
causar danos à saúde dos clientes em tratamento, sendo necessário pensar em
questões como fluxos, setorização, circulações e flexibilidade (ELIAZALDE e GOMES,
2009).
Além desses fatores, Góes (2004) ressalta pontos que devem ser considerados
na arquitetura hospitalar: o programa, flexibilidade, expansibilidade, contiguidade e
valência. Faz-se pertinente um aprofundamento nessas questões e conceitos para
elaboração do projeto arquitetônico.


Fluxos:
Os fluxos hospitalares são divididos em dois grupos: os interfuncionais – que

ocorrem entre as diferentes unidades funcionais ou setores do hospital – e os
intrafuncionais – ocorrem dentro de uma só unidade funcional. Quanto aos fluxos
interfuncionais, é necessário atentar para trânsito de pacientes externos e internos,
acompanhantes, visitantes, funcionários, insumos, material contaminado, resíduos
sólidos e cadáveres. Com relação aos fluxos intrafuncionais, destacam-se os fluxos
contaminados e os sem risco de contaminação. A distribuição espacial na edificação
deve ser estudada, para haver adequação dos fluxos, obtendo controle sobre os
processos e minimizando os riscos de contaminação (ELIAZALDE e GOMES, 2009).


Programa e setorização:
O programa de necessidades elenca as características e condições necessárias

ao desenvolvimento das atividades na edificação hospitalar (GÓES, 2004). Após a
determinação da funcionalidade do edifício, através do programa, inicia-se a etapa de
setorização. Quando distribuídos de forma estratégica, são impressos aos setores
agilidade e eficácia.

Unidade de Saúde Animal

Página | 35



Circulações:
As circulações, juntamente com os fluxos, irão condicionar o funcionamento do

edifício hospitalar. Dessa forma, elas deixam de ser
(...) apenas um elemento de ligação entre setores do hospital,
passando a ser concebida como um estruturador do edifício, capaz de
contribuir para a organização e determinar o funcionamento. É
importante observar o que está intimamente relacionado à setorização,
pois a organização adequada dos espaços e setores dentro de um
edifício hospitalar influenciará no desenvolvimento das atividades e
determinará um melhor ou pior fluxo das circulações. (MATOS, 2008
apud ELIZALDE e GOMES, 2009).

Alguns pontos que devem ser observados quanto à circulação, são a orientação
a partir da sinalização visual, a adequação aos critérios de acessibilidade e as distâncias
percorridas pelos funcionários, que não devem sobrecarregar o profissional, mas
auxiliar no desenvolvimento das atividades de forma mais ágil e eficiente. (ELIAZALDE
e GOMES, 2009).


Flexibilidade:

Dado o rápido avanço na medicina e nas tecnologias, os hospitais passam por
transformações. A flexibilidade leva em consideração a dinâmica dos espaços
hospitalares, suas ampliações e modificações que se adaptem a essa dinâmica (GÓES,
2004). Alguns pontos porem nortear a tomada de decisões, considerando de antemão
as possíveis mudanças:
a) Regularidade na modulação;
b) Estandardização dos espaços e componentes construtivos;
c) Partido que permita a extensibilidade, a partir de linhas de crescimento possível;
d) Possibilitar e facilitar a implantação e manutenção das instalações;
e) Usar paredes e divisórias não estruturais, onde for permitido;
f) Agrupar áreas e grande complexidade de instalações;
g) Adotar sistema de elevador hidráulico, que possibilita ampliação vertical;
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Expansibilidade:
Segundo Góes (2004), a expansibilidade é o conceito de projeto no qual o

partido arquitetônico partido arquitetônico adotado surge de forma que já sejam
previstas as futuras ampliações.


Contiguidade:

A contiguidade diz respeito à organização interna do edifício, levando em
consideração a disposição das unidades de serviço em relação umas às outras.
Buscando prever uma organização interna mais eficiente, deve-se planejar o
agrupamento de serviços essenciais, diminuindo os percursos e o tempo de
atendimento. O agrupamento de setores inter-relacionados e contíguos, permite maior
segurança, conforto, e eficiência pela redução de deslocamentos desnecessários e
reduzindo a duplicação de recursos humanos e materiais (GÓES, 2004).


Valência:

O conceito de valência relaciona-se ao ordenamento funcional de forma racional e
lógica dos componentes do projeto hospitalar – territórios, espaços, circulações –
levando em consideração aspectos qualitativos e quantitativos, a proximidade dos
elementos em função da distância, urgência, necessidade e prioridade; e a relação
custo/benefício. (GÓES, 2004).
2.5 O custo no projeto arquitetônico hospitalar
Dadas suas características, que fazem do edifício hospitalar um dos tipos mais
complexos de edifício, faz-se pertinente pensar no bom desempenho dos custos do
projeto arquitetônico. O objeto de estudo amplia essa relevância, na medida em que
se trata de uma edificação de uso público.
O planejamento de projetos e obras no serviço público parte de decisões
políticas e administrativas que ocorrem de maneira ineficaz no Brasil. Segundo Góes
(2010), o estado brasileiro mostra-se incapaz de formular políticas públicas de
planejamento a longo prazo, que contemplem racionalidade e continuidade nas suas
ações.
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O arquiteto Cézar Lourenço (apud GÓES, 2010) discute o problema e expõe
uma metodologia que tenta orientar os gestores públicos para o encaminhamento das
obras no serviço público. Góes (2010) sintetiza essa metodologia no diagrama da
Figura 3. Dada a área de estudo deste trabalho, aqui interessa observar a segunda
etapa, Projeto – trabalho altamente especializado e qualificado, sendo nela onde
aparece primeiramente a figura do arquiteto.
Figura 3 - Diagrama de Planejamento - Projetos e obras no serviço público

Fonte: GÓES, 2010, p.11.
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A partir da análise do diagrama, evidencia-se a necessidade de atender ao
usuário de maneira satisfatória, de forma que se tenha o menor custo para a
sociedade, ressaltando-se a importância dedicar atenção no momento do projeto aos
itens enunciados, os quais foram divididos em duas categorias afim de sistematizar a
discussão:


Aspectos estruturais: Escolha dos materiais, sistemas estruturais e construtivos.



Aspectos formais e dimensionais: Definição dos espaços e dos ambientes;
Esses aspectos serão abordados a partir dos resultados das experiências do

engenheiro civil Juan Luís Mascaró, sintetizados em seu livro “O custo das decisões
arquitetônicas no projeto de hospitais”, publicado no ano de 1995 pelo Ministério da
Saúde, a fim de auxiliar os profissionais envolvidos nos projetos de estabelecimentos
assistenciais de saúde.

2.5.1 Aspectos estruturais
A discussão dos custos nas decisões arquitetônicas do projeto hospitalar, parte
do entendimento do edifício em duas partes: a parte civil – que corresponde aos
espaços e os planos que os formam – e as instalações. A parte civil tem seu maior
custo associado à etapa de construção, correspondendo a 60% dos gastos nessa
etapa. Já as instalações, tem seu maior custo associado à manutenção,
correspondendo a 70% dos gastos.
Dessa maneira, a preocupação maior na etapa de construção está relacionada
à redução de custos na parte civil, a partir da minimização da quantidade de materiais
utilizados e seus valores unitários, cedendo menos atenção aos possíveis custos de
manutenção.
A parte civil do edifício é dividida nos planos horizontais e planos verticais. Os
planos horizontais correspondem à estrutura resistente, ao contra piso e ao piso. Aqui,
o maior custo está relacionado à estrutura resistente, portanto “(...) será importante,
então, para sua economia, um adequado ajuste do tipo de estrutura escolhida aos
vãos que ela deve vencer, assim como as cargas que tem de suportar” (MASCARÓ,
1995, p. 26).
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Já os planos verticais são compostos pela alvenaria, o isolamento, os pilares
estruturais, os acabamentos – pintura, reboco e azulejos – e as esquadrias. A maioria
dos custos está associada a materiais de acabamento, que custam entre 9% e 22%
do custo total do edifício hospitalar, e de aberturas. Pensar a composição e quantidade
dos planos verticais e sua implicação é importante para obter importante economia
nos custos da construção. Como exemplo, a quantidade de alvenaria, que influi
diretamente no custo dos revestimentos.
A economia nos planos verticais é condicionada a partir de três fatores: (1) os
materiais componentes e sistemas construtivos empregados na construção (2) o
tamanho médio dos locais (3) a forma do compartimento e do edifício. Os dois últimos
fatores relacionam-se aos aspectos formais e dimensionais, discutidos no tópico a
seguir.

2.5.2 Aspectos formais e dimensionais
Os espaços construídos têm seu custo associado às decisões dimensionais
adotadas para o edifício, tais quais: dimensões dos compartimentos, forma da planta
e dos compartimentos, altura do pé direito, número de pavimentos, e sistemas de
circulação.


Tamanho do compartimento:
Ao reduzir a superfície de um compartimento, a redução de custos não ocorre

na mesma proporção que a redução da área. Dessa forma, a economia por diminuição
da área de um ambiente, embora exista, é menos expressiva do que esperado.


Forma da planta e dos compartimentos:
Os custos na forma da planta e dos compartimentos estão associados à

compacidade. A forma mais compacta, mas menos usual, seria a circular, seguindo-se
a quadrada e, por fim, a retangular alongada. Utiliza-se o índice de compacidade1 para
1

O índice de compacidade avalia a relação entre as paredes que envolvem o edifício e sua superfície

horizontal. O índice máximo de compacidade é 100% (projeto de planta circular) e o índice ótimo é
88,5% (planta quadrada). O custo cresce com mais intensidade na medida que diminui e se afasta do
ótimo.
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mensurar como as formas relacionam-se com os custos. A planta de forma quadrada
possui o índice de compacidade ótimo e, se nos afastarmos relativamente pouco do
índice ótimo, os acréscimos de custos serão pequenos. No entanto, o autor afirma que
(...) para fazer um edifício econômico não é imprescindível fazer um
edifício de planta quadrada ou quase quadrada. Dentro de certos
limites, se é necessário para uma boa ventilação, iluminação ou para
se adequar a desníveis do terreno, sair do quadrado, dentro de certos
níveis razoáveis, os acréscimos nos custos serão tão pequenos que
podem ser desconsiderados.
O mais importante é não cair na outra faixa extrema, onde,
como as compacidades serão muito baixas, os custos tenderão a se
incrementar sensivelmente. Nestes casos, só uma forte condicionante
funcional poderá justificar o partido escolhido. (MASCARÓ, 1995, p.44)



Altura do pé-direito
A economia obtida a partir da diminuição do pé-direito dos ambientes é muito

pequena, portanto, não se deve colocar em risco a habitabilidade no interior da
edificação, buscando reduzir os custos de construção a partir da diminuição do pédireito.


Número de pavimentos
A partir do aumento do número de pavimentos, incide de forma crescente no

custo com a estrutura resistente, elevadores, fachadas, instalações em geral, duração
da obra, mão-de-obra. Quanto à economia em relação ao número de pavimentos, o
autor afirma que
(...)Os edifícios mais econômicos seriam os de 7 ou 8 andares, sem
elevador, mas obviamente, isto não é possível. O edifício é impossível
de usar em condições normais. Tomando como base esse tipo de
edificação, uma edificação térrea teria um incremento da ordem de
20%; um hospital com alguma parte em dois andares só se justificaria
se fosse desenvolvido sem elevadores, e hospitais com elevadores só
serão econômicos entre 6 e 8 andares. (MASCARÓ,1995, p.56)

Os custos relacionados à altura do edifício podem ser minorados a partir da
organização espacial, locando setores que possuem menor trânsito de pessoas nos
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andares superiores e, consequentemente, os de maior trânsito, nos pavimentos
inferiores, proporcionando fluxos decrescentes à medida que a altura aumenta.


Sistemas de circulação:
Os sistemas de circulação podem ser verticais – escadas, rampas e elevadores

– e horizontais, que são os corredores de distribuição. Os sistemas horizontais
representam um grande custo de construção, visto que “o custo dos compartimentos
aumenta na medida que o local é mais alongado, normalmente as circulações são os
locais mais alongados dos edifícios e daí dos mais caros” (MASCARÓ, 1995, p.66).
Dentre os tipos de corredores (Figura 4), são apresentadas as seguintes
possibilidades e suas implicações:
a) Corredor centralizado – permite maior compacidade e custos de construção
menores, mas sua configuração dificulta a ventilação natural cruzada.
b) Corredor lateral – sua forma mais econômica é quando o corredor é aberto. No
entanto, essa forma deve ficar restrita a pequenas alturas, devido ao aumento
da velocidade dos ventos. Quando fechado, é o tipo de corredor mais caro e
torna a edificação mais estreita, isto é, menos compacta e mais antieconômica.
Figura 4 - Esquema de corredor central (caso A) e corredor lateral (Caso B)

Fonte: MASCARÓ, 1995.

Quanto à largura, diminuir a área da circulação via diminuição da largura resulta
em uma forma ainda menos compacta. Dessa forma, “se o projetista acha que a área
de circulação é por demais grande, não será diminuindo sua largura que solucionará o
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problema, a solução deverá vir de uma alteração no partido arquitetônico. (MASCARÓ,
1995, p.66)
2.6 Quadro síntese – Condicionantes a partir do referencial
A partir da análise da implicação dos itens estudados no referencial teórico,
surgem condicionantes, sintetizadas na Quadro 4.
Quadro 4 - Condicionantes geradas a partir do referencial teórico
Referencial

Condicionantes a partir do referencial teórico


espaços de procedimentos cirúrgicos que possibilitem os cuidados

Saúde
animal

Possibilitar ações de controle reprodutivo, através da criação de
necessários e o acompanhamento pós-cirúrgico;



Possibilitar serviços preventivos e curativos, através da atenção
básica, vacinação, tratamento de zoonoses e internação.



Adequação às condições sanitárias apontadas pela Referência
Técnica da Anvisa.

Hospital



veterinário

Zoneamento definido pelos cinco setores funcionais (Setores de
atendimento, cirúrgico, internamento, sustentação e auxiliar de
diagnóstico).

Projeto
arquitetônico
do ambiente
hospitalar



Indicações do programa de necessidades mínimo.



Atentar aos fluxos, intrafuncionais e interfuncionais, de forma a
minimizar os riscos de contaminação;



Agrupamento de serviços intersetoriais relacionados;



Adoção de modulação;



Buscar prever futuras ampliações e prever linhas de crescimento que
permitam a flexibilidade e extensibilidade;



Adoção de paredes não estruturais onde for possível.



Ajustar corretamente o sistema estrutural às cargas e vãos a serem
vencidos;

Custos no
projeto
arquitetônico
hospitalar



Buscar diminuir o custo com materiais de acabamento;



Priorizar ambientes internos com formas mais compactas;



Adotar forma de planta compacta, mas considerando aspectos de
ventilação, iluminação e características do terreno;



Buscar solução sem uso de elevador, mas adequada aos critérios de
acessibilidade;



Locar setores de menor trânsito no pavimento superior.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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O estudo dos aspectos de saúde animal, o hospital veterinário, o projeto
arquitetônico do ambiente hospitalar e dos custos a este relacionado revela
condicionantes, em sua maioria, do ponto de vista funcional, além de soluções do
ponto de vista espacial e construtivo. O quadro síntese das condicionantes geradas a
partir do referencial teórico servirá de auxílio na elaboração do projeto arquitetônico,
na medida em busca-se atender às condicionantes como diretrizes de projeto.
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Neste capítulo são apresentados os estudos de referência realizados a partir da
análise de edificações com uso semelhante ao proposto, a fim de observar aspectos
formais e funcionais que subsidiem a elaboração do projeto arquitetônico. Os estudos
são divididos nas categorias de diretos (com visita in loco) e indiretos (através de
pesquisas em sites). Os estudos diretos foram realizados no Hospital Veterinário de
Natal e no Animal Center Hospital e Pet Shop, ambos situados em Natal. Já os indiretos
estudam o Memphis Veterinary Specialists, localizado no Tenessee (Estados Unidos) e
o Malpertuus Veterinary Clinic, situado em Heusden, Holanda.
3.1 Estudos Diretos
Os estudos diretos buscaram obter, a partir da visita in loco, informações
relacionadas ao edifício e seu entorno, bem como aspectos funcionais, construtivos e
ambientais. Para auxiliar a organização da dessas informações, foram elaborados dois
roteiros de visita, sendo um voltado à avaliação geral do edifício (Apêndice A) e outro
à avaliação dos ambientes (Apêndice B). Os roteiros serviram de auxílio como
ferramenta de consulta ao longo do desenvolvimento do projeto.
A avaliação geral levou em consideração os aspectos de localização, relações
com a vizinhança, ocupação no lote, acessos, aspecto formal e principais fluxos e
circulações. Já a avaliação dos ambientes, buscou observar, em cada cômodo visitado,
aspectos como número de ocupantes, atividades realizadas, relações funcionais com
demais ambientes, mobiliário, equipamentos, materiais, acabamentos, temperatura,
iluminação e ventilação.
Os roteiros serviram de auxílio como ferramenta de consulta ao longo do
desenvolvimento do projeto. Algumas informações relevantes obtidas na visita estão
sintetizadas nos tópicos seguintes.

3.1.1 Hospital Veterinário de Natal
O Hospital Veterinário de Natal, inaugurado no ano de 2013, está localizado na
Avenida Xavier da Silveira, que divide os bairros de Nova Descoberta e Lagoa Nova,
em Natal/RN (Figura 5). Apesar de apresentar um entorno de forte característica
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residencial, a avenida possui uma grande oferta de comércio e serviços, além de um
tráfego moderado de veículos.
Figura 5 - Localização do Hospital Veterinário de Natal

Fonte: Google mapas, adaptado pela autora, 2017.

Oferece serviços de atendimento privado a cães e gatos, sendo eles: Urgência
e emergência 24 horas; consultas de especialidades – cardiologia, oftalmologia,
neurologia, dermatologia, oncologia – além de quimioterapia; internação; serviços de
banho e tosa; hotelaria e loja contando com artigos e pet shop e medicações.
O acesso ao hospital é realizado a partir de sua fachada frontal (Figura 6). Os
animais e seus donos utilizam o acesso principal, que conta com uma escada e uma
plataforma elevatória, enquanto o fluxo de serviços e de materiais é atendido a partir
de um acesso secundário. O edifício recua-se na porção frontal do lote, dando lugar a
oito vagas de estacionamento, sendo duas delas destinadas a pessoas com deficiência.
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Figura 6 - Fachada frontal do Hospital Veterinário de Natal

Fonte: Acervo próprio, 2017.

O hospital é formado por dois blocos, o bloco anexo e o bloco principal (Figura
7). Este é visível a partir da rua, cuja forma é dada por volumes retangulares tratados
em concreto e vidro comum e espelhado, alinhados em distâncias diferentes em
relação à rua e marcados por planos verticais e horizontais que se projetam além dos
volumes, nos quais foram utilizadas pastilhas pretas.
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Figura 7 – Implantação esquemática dos blocos do Hospital Veterinário de Natal

Fonte: Produzido pela autora, 2017.

O hospital foi visitado no dia 13 de março de 2017, durante o turno vespertino,
com acompanhamento da gerente Maércia Dantas. A visita se desenvolveu buscando
seguir as etapas de atendimento dos animais, de forma que fosse possível
compreender os fluxos realizados desde a entrada. Considera-se que a organização
espacial do hospital permite uma boa legibilidade do programa, com os fluxos
intrasetoriais e intersetoriais bem organizados. Sua planta baixa está ilustrada da
Figura 8.
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Figura 8 - Planta baixa esquemática do Hospital Veterinário de Natal

1 – Recepção/ Espera; 2 – Loja ; 3 – Banho e tosa; 4
– Banheiro; 5 – Hall/ pesagem ; 6 – Consultórios ; 7
– Exames de imagem; 8 – Vestiário; 9 – Salas de
cirurgia; 10 – Raio-X; 11 – Sala de Laudos; 12 –
Vacina ; 13 – Área de serviço; 14 – Depósito; 15 –
Esterilização; 16 – Internação gatos; 17 – Isolamento
de cães; 18 – Internação cães; 19 – Posto veterinário;
20 – Hotel; 21 – Laboratório de análises clínicas; 22
– Depósito de Ração ; 23 – Copa; 24 – Descanso para
funcionários; 25 – BWC para funcionários; 26 –
Gerência; 27 – Suíte de descanso para plantonistas.

Fonte: Produzido pela autora, 2017.

A partir do acesso principal, adentra-se a recepção, na qual os clientes são
recebidos e onde aguardam seu atendimento. Esse ambiente possui dois espaços de
espera, sendo um deles mais resguardado, o qual, apesar de pouco utilizado, é para
onde se encaminham os animais de grande porte, aspecto considerado positivo. No
entanto, não foi possível entender de que forma os gatos se colocam nesse ambiente.
Da recepção tem-se visibilidade e acesso ao espaço de banho e tosa e à loja, sendo
esta também visível da rua, a partir de uma vitrine.
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Figura 9 – Recepção vista a partir da entrada (A) e espera para onde encaminham-se os
animais de grande porte (B)

B

A
Fonte: Acervo próprio, 2017.

Caso os animais necessitem de atendimento médico, eles são encaminhados da
recepção aos consultórios, passando pelo hall, onde são pesados. O hospital possui
quatro consultórios, sendo três deles destinados às consultas de especialidades –
cardiologia, oftalmologia e dermatologia – e o último ao atendimento de plantão. Nessa
área, considera-se um bom arranjo espacial.
Na necessidade de exames complementares, a coleta de material já é realizada
no consultório, assim como o exame de eletrocardiograma. Já os exames de
ultrassonografia e eco cardiograma são feitos na sala de imagem, acessada a partir do
mesmo hall que leva aos consultórios. As radiografias possuem também ambiente
próprio, contudo localiza-se na área restrita que dá acesso ao centro cirúrgico.
A área restrita abrange, além da sala de Raio-X, a sala de laudos, o vestiário,
duas salas de centro cirúrgico – das quais apenas uma está operando –, a sala de
vacinas e a esterilização, que se conecta com essa área a partir de um passador. O
acesso direto a esta é realizado saindo da área restrita, passando por uma área de
serviço.
O animal que usufrui de serviços na área restrita, retorna pelo mesmo trajeto
sucedido na entrada ou é direcionado à internação, realizada na parte térrea do bloco
anexo. A internação possui ambientes diferenciados para cães e gatos, de forma que
eles não possuem visibilidade uns dos outros, além de um isolamento para cães com
doenças infectocontagiosas. O espaço é semiaberto, sendo bem servido de iluminação
e ventilação natural. Ainda, a área de internação possui um espaço para banho e um
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posto veterinário, no qual as medicações são armazenadas e aplicadas. A localização
escolhida para o setor de internação, mostra-se favorável, visto que a área se articula
com o setor cirúrgico e com a recepção de forma a facilitar os fluxos de animais,
funcionários e visitantes.
Figura 10 - Internação de cães (A), gatos (B) e isolamento de cães (C)

A

B

C

Fonte: Acervo próprio, 2017.

Logo após o posto veterinário, ocupando ainda o térreo do bloco anexo, está o
hotel. No entanto, diferentemente do animal enfermo que segue para a internação, o
animal hospedado chega à parte posterior a partir de um acesso direto pela recepção.
A partir desse mesmo acesso todos os animais são retirados, sejam os hospedados ou
internados.
Os demais ambientes do hospital contam com fluxo apenas de pessoas, e estão
localizados no pavimento superior do bloco anexo, ao qual se ingressa a partir de uma
escada. Nele estão localizados o laboratório de análises clínicas, o depósito de rações,
a copa, uma sala de descanso, um banheiro para funcionários, o escritório da gerente
e uma suíte para descanso dos plantonistas. Essa área não é acessada pelo público
externo. A escada também direciona à parte superior do bloco principal, a qual ainda
não está em operação e não foi visitada.
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Abaixo, sintetiza-se o programa do hospital, obtido a partir da visita (Quadro
5).
Quadro 5 - Programa do Hospital Veterinário de Natal
Recepção
Setor de Atendimento

BWC
Pesagem
Consultórios
Vestiário

Setor Cirúrgico

Salas de cirurgia
Esterilização
Internação de gatos

Setor de Internamento

Internação de cães
Isolamento de cães
Posto veterinário
Sala de vacinas
Área de serviço
Depósito
Depósito de ração

Setor de sustentação

Copa
Descanso para funcionários
BWC para funcionários
Gerência
Descanso para os plantonistas
Exames de imagem

Setor Auxiliar de Diagnóstico

Raio-X
Sala de laudos
Laboratório de Análises clínicas
Loja

Outros

Banho e tosa
Hotel
Fonte: Produzido pela autora, 2017.
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3.1.2 Animal Center Hospital e Pet Shop
O Animal Center Hospital e Pet Shop funciona em duas edificações, sendo uma
delas voltada para os serviços hospitalares e, a outra oferece os serviços de pet shop
e hotel. Apenas a primeira foi visitada para este estudo, a qual situa-se no cruzamento
da Rua Walter Duarte Pereira com a Rua Enico Monteiro, no bairro de Capim Macio,
Natal/RN (Figura 11). O hospital oferece serviços de imunização, exames radiográficos
e de análises clínicas, consultas, atendimento de emergência 24 horas, internação e
fisioterapia; e realiza atendimento, não só de cães e gatos, bem como de animais
silvestres.
Figura 11 - Localização do Animal Center Hospital e Pet shop, mostrando o prédio
hospitalar (1) e o Pet shop/hotel (2)

Fonte: Google mapas, adaptado pela autora, 2017.

Seu entorno é marcadamente residencial, no entanto percebe-se que a Rua
Walter Duarte Pereira possui oferta de comércio e serviços e fluxo de veículos
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moderado. É a partir dela que o acesso dos animais e seus donos é realizado. Para os
serviços, são utilizados dois portões, um localizado à direita do acesso de clientes e
outro na Rua Enico Monteiro. Nesta rua existe ainda um acesso que não é utilizado,
provavelmente devido a modificações no espaço físico do hospital (Figura 13). São
ofertadas oito vagas de estacionamento, localizadas no recuo em ambas as ruas.
A edificação possui escala e forma pouco discrepante da ocupação de seu
entorno, sendo térrea em sua maior parte, com apenas a porção posterior elevandose em dois pavimentos. Sua forma é dada a partir de elementos ortogonais, com
marquises que marcam, principalmente, os acessos principais (Figura 12).
Figura 12 - Fachadas do Animal Hospital Center

Fonte: Acervo próprio, 2017.
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A visita ao hospital foi realizada no dia 15 de março de 2017 durante o turno
vespertino, guiada pela gerente Miriam Costa de Oliveira. Buscou-se seguir o fluxo
realizado no atendimento do animal, no entanto, o hospital possui seus setores
espacializados de maneira mais difusa, permitindo uma legibilidade do programa
menos clara e maior dificuldade de compreensão em relação aos fluxos. Dessa forma,
a visita acabou sucedendo-se em função do arranjo espacial dos ambientes, ilustrado
na Figura 13.
Figura 13 - Planta baixa esquemática do Animal Center

1 – Recepção; 2 – BWC; 3 – Consultório de animais
silvestres; 4 – Copa; 5 – Sala de fisioterapia; 6 –
Consultórios; 7 – Área obsoleta/ depósito; 8 –
Internação de gatos; 9 – Internação de cães de
grande porte; 10 – Lavagem de materiais; 11 –
Pronto-socorro; 12 – Sala de cirurgia; 13 – Raio-X;
14 – Área de serviço/ esterilização; 15– Internação
de cães de pequeno porte; 16 – Armazenagem de
medicações e vacinas; 17 – Laboratório de análises
clínicas; 18 – Sala da direção; 19 – BWC para
funcionários; 20 – Descanso para plantonistas;

Fonte: Produzido pela autora, 2017.

O acesso principal leva à recepção, na qual os clientes são recebidos e
aguardam pelo atendimento. Esta configura-se em um espaço de espera único, com o
balcão de atendimento, um banheiro unissex e acessível direcionado ao público e uma
balança para a pesagem dos animais que precede a consulta.
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A partir da recepção, tem-se acesso a um corredor, que articula o fluxo ao longo
de quase todo o hospital. O primeiro ambiente acessado a partir dele é o consultório
de animais silvestres. Além da área necessária para o atendimento, possui uma
pequena sala interna na qual os animais ficam internados, caso seja necessário, mas
que aparenta funcionar como depósito.
Próximo, encontra-se a sala de fisioterapia. Este ambiente possui suas
especificidades relacionadas ao equipamento de fisioterapia, o qual também é utilizado
para emagrecimento canino, que ocupa a maior parte da sala. Trata-se de uma esteira
subaquática, implantada dentro de uma piscina construída em alvenaria e vidro (Figura
14).
Figura 14 - Equipamento de fisioterapia e emagrecimento canino

Fonte: Acervo próprio, 2017.

Em seguida, é possível ter acesso aos dois consultórios. Ambos possuem
configurações parecidas, exceto por um deles possuir um depósito de material
hospitalar em seu interior. À diante, chega-se à internação de gatos (Figura 15-A), que
possui capacidade para 11 animais. Já ao fim do corredor, encontra-se a internação
de cães de grande porte (Figura 15-B). Estes são isolados dos demais cães, pois sua
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área de internação precisou passar por tratamento acústico após reclamações dos
vizinhos.
Figura 15 - Internação de gatos (A) e de cães de grande porte (B)

A

B

Fonte: Acervo próprio, 2017.

Por trás da internação de cães de grande porte, localiza-se a área de serviços,
na qual é realizada tanto o serviço de lavandeira, como o de esterilização do material
cirúrgico, ou seja, o hospital não possui uma área apenas para esterilização, o que foi
considerado como negativo. Esse espaço conecta-se com o exterior, levando ao acesso
de serviços da Rua Walter Duarte Pereira.
Ao fim do corredor é possível chegar a um hall, que dá acesso à sala de lavagem
de materiais. Esta recebe os utensílios vindos do centro cirúrgico e os encaminha para
a esterilização. No hall também está situada a escada que se comunica com o
pavimento superior.
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Ainda no pavimento térreo, encontra-se a sala de cirurgia e, ao seu lado, a sala
de raio-X. Além disso, em proximidade com a sala de cirurgia, está o pronto-socorro e
a internação para cachorros de pequeno porte. Diante da disposição espacial desses
últimos ambientes, os fluxos relacionados a eles mostram-se complicados, na medida
em que o material que sai do centro cirúrgico não tem um fluxo direto até a
esterilização, bem como o animal ou visitante que precisa ir até a internação de
cachorros de pequeno porte, precisa passar por dentro do pronto-socorro.
No pavimento superior, estão localizados o laboratório de análises clínicas, a
direção, um banheiro para funcionários, um quarto de descanso para plantonistas e o
depósito de medicações. Vale observar que as vacinas estão armazenadas nesse
pavimento, em uma geladeira localizada no hall, sem ambiente próprio para as vacinas,
demandado pelo CRMV.
Abaixo, no Quadro 6, resume-se o programa do hospital.
Quadro 6 - Programa do Animal Center Hospital e Pet shop
Recepção
BWC
Setor de Atendimento

Consultório de animais silvestres
Sala de fisioterapia
Consultórios
Pronto-socorro
Salas de cirurgia

Setor Cirúrgico

Lavagem de materiais
Esterilização
Internação de gatos

Setor de Internamento

Internação de cães de grande porte
Internação de cães de pequeno porte
Copa
Área obsoleta/ depósito

Setor de sustentação

Área de serviço
Sala da Direção
Armazenagem de medicações e vacinas
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BWC para funcionários
Descanso para plantonistas
Setor Auxiliar de Diagnóstico

Laboratório de Análises clínicas
Raio-X

Fonte: Produzido pela autora, 2017.

3.2 Estudos indiretos
Uma vez que os estudos diretos se mostraram suficientes para o entendimento
dos aspectos programáticos e funcionais do hospital veterinário, foi dado enfoque, na
busca por referências indiretas das quais se pudesse analisar, principalmente, os
aspectos estéticos e construtivos. Apesar de os aspectos observados não restringirem
a observação para equipamentos do uso hospitalar veterinário, ainda assim buscou-se
exemplares de edifícios cujos aspectos funcionais e formais se destacassem, e que
foram concebidas com o uso proposto.

3.2.1 Memphis Veterinary Specialists
Localizado em uma área industrial no subúrbio de Cordova, Tennessee, nos
Estados Unidos, o Memphis Veterinary Specialists (Figura 16) foi concluído em 2011,
com projeto elaborado pelo escritório americano Archimania. Anteriormente, o hospital
funcionava em um shopping center, no entanto passou a precisar de um edifício
independente para ampliar suas atividades, contando agora com 17.022,62 m² de
área.
Figura 16 - Memphis Veterinary Specialists

Fonte: http://www.archimania.com
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O hospital não oferece serviços veterinários gerais, ofertando atendimento
especializado nas áreas de odontologia, dermatologia, oncologia, oftalmologia,
atendimento de animais exóticos, atendimento de emergência 24 horas, internação,
reabilitação canina, cirurgias – oral, ortopédica, de tecidos moles e neurológica – e
serviços de apoio ao diagnóstico – ultrassonografia, eco cardiograma, endoscopia,
colonoscopia, broncoscopia, rinoscopia, biópsia e aspiração da medula óssea,
aspiração articular, análise do líquido cefalorraquidiano, tomografia computadorizada,
eletrocardiograma, monitoramento da pressão arterial e terapia com iodo radioativo.
O processo de concepção arquitetônica foi desenvolvido a partir de um diálogo
colaborativo sobre o design do edifício. O cliente, que buscava um espaço de trabalho
eficiente, além da adequação ao orçamento restrito, à agenda de prazos curtos e ao
meio ambiente, forneceu plantas e desenhos, elaborados pelo cirurgião chefe, que
foram utilizados como critério de avaliação dos desenhos preliminares do arquiteto.
A edificação está situada em um terreno de formato irregular, no qual sua
porção noroeste é fronteiriça com um riacho, cuja margem é marcada por uma linha
de massa arbórea (Figura 17). A partir da conciliação entre as restrições do terreno e
o programa de necessidades, surgiu a forma do edifício, marcada por suas linhas retas,
e a planta em formato triangular (Figura 18).
Figura 17 - Implantação do Memphis Veterinary Specialists

Fonte: http://www.archdaily.com/
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À vista disso, foi dada atenção à maneira na qual os ambientes internos
possibilitem a visibilidade do riacho, e a como um espaço poderia ser criado entre a
edificação e a linha de árvores. Ambientes de uso cirúrgico, de procedimentos especiais
e suporte foram locados na parte central do edifício, enquanto espaços como áreas de
apoio ao diagnóstico e emergência circundam o corpo central (Figura 19).
Figura 18 - Planta Baixa do Memphis Veterinary Specialists, com pavimento térreo à
esquerda e pavimento superior à direita.

Fonte: http://www.archdaily.com/

Figura 19 - Corte esquemático do Memphis Veterinary Specialists

Fonte: http://www.archdaily.com/
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A entrada, marcada por um balanço de forma triangular, foi orientada para o
norte, voltando-se em direção à rua pela qual se realiza o acesso principal e buscando
obter um melhor aproveitamento da iluminação natural. A preocupação com a
utilização da luz natural evidencia-se a partir do uso de janelas altas, locadas de
maneira que formam volumes adicionados ao topo do edifício, orientadas também para
o norte (Figura 20)
Figura 20 – Acesso principal (A) e janelas altas para aproveitamento da iluminação natural
(B)

A

B
Fonte: http://www.archimania.com

O pavimento inferior do edifício forma uma base de concreto, com panos de
vidro utilizados na parte que marca a entrada principal. Já no pavimento superior,
utilizou-se aço corten corrugado, com “costuras” verticais, para acentuar o volume da
platibanda e do pavimento. Os equipamentos e os volumes criados para
aproveitamento da iluminação natural, localizados na cobertura do edifício, também
foram revestidos pelos painéis de aço, criando um aspecto monolítico na parte
superior.
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Figura 21 - Esquema dos acabamentos das fachadas

Fonte: http://www.archdaily.com/

A partir do uso desses diferentes materiais nas fachadas, a forma do edifício é
quebrada em duas partes, que definem e contrastam seus pavimentos, criando a
percepção de um bloco mais pesado, marcado pelo aço, repousado sobre outro mais
claro e leve, marcado pelo concreto e vidro.

3.2.2 Malpertuus Veterinary Clinic
Elaborado no ano de 2009 pelo escritório Architecten de Vylder Vinck Taillieu, o
Malpertuus Veterinary Clinic (Figura 22) está localizado em Heusden, Holanda. Com
400,00 m² de área, a clínica está localizada em um entorno residencial, próximo a uma
habitação que costumava funcionar como uma fazenda.
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Figura 22 – Malpertuus Veterinary Clinic

Fonte: http://www.archdaily.com/

O projeto foi idealizado para quatro veterinários, que buscavam um edifício
funcional em termos de uso, manutenção e higiene. O programa deveria prever uma
parte aberta para os visitantes com recepção, área de espera e os consultórios, uma
farmácia, uma área de apoio ao diagnóstico com eco cardiograma e tomografia
computadorizada, centro cirúrgico, estadia de curta duração para os animais,
administração e ambientes de descanso para pernoite.
A planta do pavimento térreo do edifício foi pensada como um plano linear, com
um corredor atravessa a área de espera e cruza todo o prédio. Sobre a área central
da edificação, eleva-se o segundo pavimento (Figura 23).
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Figura 23 - Planta baixa do Malpertuus Veterinary Clinic, com pavimento térreo à esquerda
e pavimento superior à direita.

Fonte: http://www.archdaily.com/

A concepção do projeto tomou como conceito a fazenda. Dessa forma, a
cobertura que delineia o edifício foi pensada a partir do contexto do entorno (. Além
disso, a madeira foi utilizada para assemelhar-se a um estábulo anexo à fazenda. O
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resultado converte-se pavimento inferior marcado pelo telhado inclinado, com uma
água na parte frontal e duas águas na parte posterior, sobre o qual repousa o segundo
pavimento, definido pelas arestas retas e linhas ortogonais (Figura 25).
Figura 24 - Croquis de concepção do edifício

Fonte: http://www.archdaily.com/
Figura 25 - Cortes esquemáticos do Malpertuus Veterinary Clinic

Fonte: http://www.archdaily.com/

Outro aspecto relevante do projeto trata-se dos elementos de vedação.
Buscava-se construir uma “casca”, que já funcionasse como o produto finalizado, como
o edifício. Para tanto, optou-se pela utilização de tijolos, não apenas como elementos
construtivos, mas também com função ornamental (Figura 26).
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Figura 26 - Tijolo utilizado como elemento de vedação

Fonte: http://www.archdaily.com/

3.3 Quadro síntese dos estudos de referência
Para sintetizar os dados obtidos a partir dos estudos de referência, foi criado
um quadro síntese, levando com consideração os critérios de inserção no contexto
urbano, aspecto formal, aspectos funcionais – Programa, fluxos e circulações –,
estratégias de conformo ambiental e materiais.
Quadro 7 - Quadro síntese dos estudos de referência

Inserção no
contexto
urbano

Uso

Hospital

Animal Center

Memphis

Malpertuus

veterinário de

Hospital e

Veterinary

Veterinary

Natal

Petshop

Specialist

Clinic

Contexto

Contexto

Localizado

marcadamente

marcadamente

uma

residencial,

residencial,

industrial

com

oferta

comércio

mas
de
e

localizado

em

em
área

Entorno
residencial, com
proximidade de

suburbana,

em

habitações.

lote de esquina,

terreno

serviços, em lote

com

sem

cercado

proximidade de

proximidade

habitações.

habitações.

com vizinhos.

Hospital

Hospital privado

Hospital privado

Clínica

com atendimento

com

com enfoque no

com

de emergência 24

atendimento de

por
privado

amplo,

privada
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horas

e

de

especialidades.

emergência

24

atendimento de

atendimento de

horas

de

especialidades.

especialidades.

e

especialidades.
Apresenta

certa

Escala

pouco

Escala

monumentalidade

discrepante

em

ocupação de seu

marcada

edificações

entorno,

linhas

circundantes,

forma é dada a

desenhos

aspecto

com forma dada

partir

triangulares,

monolítico

Escala e

por

elementos

com forma do

marcada

aspecto

retangulares,

ortogonais, com

quebrada

linhas

marquises

duas

formal

relação

às

volumes

marcados

por

da

Escala

com
de

que

acentuada,

condizente com
por

retas

e

em
partes,

planos verticais e

marcam,

criando

horizontais que se

principalmente,

percepção

projetam

os

um bloco mais

além

dos volumes.

acessos

principais.

a

o entorno, com
forma

de

pelas

retas

e

telhados
inclinados.

de

pesado,
repousado sobre
outro mais leve.

Programa

Programa

pequeno e com

pequeno,

boa

legibilidade,

com

ambientes

funcionais
Aspectos
funcionais

relacionados

em

Programa
com

extenso,

com

pequeno,

com

legibilidade

fluxos

bem

fluxo

bem

prejudicada

definidos
organização

articulado

cruzamento

de

espacial levando

partir

à

em consideração

corredor central.

com os outros e

organização

fluxos

espacial

em

relação

ao

processo

de

definido

ao

fluxos

definidos

e

devido

proximidade uns
bem

Programa

e

de

a
um

a relação visual
dos

com o exterior.

ambientes.

atendimento.
Áreas

de

Isolamento

Implantação

Relação

acústico na área

dada em função

cheios e vazios

de internação de

do

condizente com

de

animais

de

aproveitamento

o

para

grande

porte,

da luz natural,

região,

minimizar

com adoção de

diferencia-se

internação
Estratégias

abertas,

de

utilização

conforto

ambiental

cobogós
favorecer

com

a

para

bom

clima

de

da
que
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ventilação

incômodos

natural.

vizinhança.

à

entradas de luz

dos demais por

altas

ser frio.

para

iluminar
ambientes
internos.
Construção

com

vedações

Materiais

em

Construção com

Utilização

vedações

elementos para

internas

as

construídas com

que

blocos de tijolos

em

de

tijolos revestidos

tijolos revestidos

compor

e

e pintados, com

fachadas
influenciam

pintados.

Utilização

de

fachadas

concreto,

vidro

também

na

Vedações

que

funcionam

com

escala do edifício

como

aplicação

de

(concreto, vidro

finalizado,

espelhado e

pinturas

e

e

excedendo

pastilhas

texturas.

comum

compondo

e
pretas

aço

corten

corrugado).

a

material

papel
construtivo

fachada.

o
e

passando a ter
também função
plástica.

Fonte: Produzido pela autora, 2017.

Excetuando-se as especificidades de cada projeto, dadas em função,
principalmente, da localização no qual estão inseridos, serão tomados como base para
desenvolvimento deste trabalho aspectos relacionados ao contexto urbano, forma,
funcionalidade, estratégias de conforto e materiais. Foram destacados no quadro os
elementos de maior relevância, cujas especificidades se assemelham aos problemas
de projeto ou cujas soluções arquitetônicas são consideradas desejáveis no hospital
aqui desenvolvido.
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A análise do referencial teórico e os estudos de referências geram elementos
que servem para subsidiar o projeto arquitetônico. Além desses elementos, existem
outras condicionantes a serem levadas em consideração na tomada de decisões, sendo
elas o terreno e suas características, os aspetos legais, o programa de necessidades e
o pré-dimensionamento. É sobre essas condicionantes de que trata este capítulo.
4.1 O terreno
Para definir o terreno no qual o projeto será implantado, partiu-se do
estabelecimento do universo de estudo delimitado

pelo

perímetro

urbano

do

município de Natal. A escolha do terreno levou em consideração os seguintes aspectos:
a) Localização

que

permita

suprir

as

demandas

de

diferentes

regiões

administrativas da cidade;
b) Facilidade de acesso por diversos modais;
c) Acessos e relações com o entorno;
d) Características físicas do lote, tais quais forma, dimensões e topografia;
e) Aspectos relacionados à legislação urbanística.
Buscando atender aos critérios enumerados, o terreno escolhido (Figura 27)
está localizado no bairro do Tirol, na Região Administrativa Leste de Natal. Trata-se de
uma região central, de fácil acesso a partir das diferentes zonas da cidade e dos
diversos modais, com proximidade à Avenida Prudente de Morais, via importante para
a articulação do tráfego de veículos na cidade.
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Figura 27 - Localização do Terreno

Fonte: Google mapas, adaptado pela autora, 2017.

O bairro do Tirol encontra-se em uma área da cidade com uma configuração de
usos diversificada. Possui a segunda maior população residente da região leste da
cidade (ANUÁRIO NATAL 2015), mas, apesar disso, dispõe de uma variada oferta de
comércio e serviços. O entorno imediato do terreno é marcado pelo uso residencial,
com a marcante presença de edifícios verticais multifamiliares, com blocos de 3 a 16
pavimentos.

4.1.1 Características físicas do terreno
Atualmente, o terreno escolhido é murado, e dividido em dois lotes de formato
retangular. O lote 1 encontra-se ocioso, enquanto o lote 2 tem sido utilizado como
depósito para uma obra em andamento na vizinhança e propõe-se o uso futuro de
estacionamento para o Hospital Memorial. Dessa forma, seria necessário realizar o
remembramento dos lotes (Figura 28) para considerar suas dimensões finais (Figura
29), totalizando em uma área de 2.333,78 m².
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Figura 28 - Remembramento dos lotes

Fonte: Produzido pela autora, 2017.
Figura 29 - Dimensões do terreno

Fonte: Produzido pela autora, 2017.

O lote final possui duas testadas (Figura 30), uma voltada para a Rua Ceará
Mirim, medindo 30 metros de comprimento, e outra voltada para a Rua José Barreira
Lima Verde, medindo aproximadamente 47 metros. As vias são classificadas,
respectivamente, como coletora II e local, conforme o Código de Obras e Edificações
do Município de Natal (Lei complementar nº 055/2007).
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Figura 30 - Testadas da Rua Ceará Mirim (A) e Rua José B. L. Verde (B)

A

B

Fonte: Acervo próprio, 2017.

A partir do mapa topográfico (Figura 31), é possível observar que a topografia
no interior do terreno é praticamente plana. Apresenta um aclive de um metro próximo
à rua Ceará Mirim, no entanto, o desnível mais considerável encontra-se entre o lote
e a rua, a partir da testada da Rua José Barreira Lima verde, chegando a uma
aclividade de dois metros. Através da visita ao terreno e confirmação apenas visual, é
possível afirmar que a situação real do terreno se assemelha ao apresentado na planta
topográfica. Dessa forma, a movimentação de terra necessária para a implantação do
projeto é mínima.
Figura 31 - Topografia do terreno

Fonte: Produzido pela autora, 2017.
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4.1.2 Características ambientais
A partir da visita ao terreno, a vegetação existente encontrada é rasteira e
arbustiva. Não foi percebida a presença de vegetação nativa ou de grande porte, cuja
manutenção seja justificada (Figura 32).
Figura 32 - Vegetação existente no lote

Fonte: Acervo próprio, 2017.

Levando em consideração o zoneamento bioclimático brasileiro, apresentado
pela ABNT, Projeto 02:135.07-001/3, que normatiza o desempenho térmico de
edificações, a área de estudo está localizada na Zona bioclimática 8 (Z8). Para essa
zona, são recomendadas as seguintes estratégias:


Grandes aberturas para ventilação;



Sombrear as aberturas;



Paredes externas leves e refletoras;



Cobertura leve e refletora;



Ventilação cruzada permanente;

No que diz respeito à incidência solar, tem-se na Figura 33 a carta solar de
Natal, elaborada utilizando as coordenadas geográficas da cidade (Latitude -5º e
longitude -35º). Quanto à ventilação, observa-se que o sentido dos ventos em Natal
varia entre leste e sul, com predominância no sentindo sudeste, conforme rosa dos
ventos apresentada na Figura 33.
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Figura 33 - Carta solar de Natal (A) e rosa dos ventos de Natal (B)

A

B

Fonte: (A) Elaborado pela autora, utilizando o software Solar Tool; (B) JONAS JUNIOR, 2015.

A partir da sobreposição da trajetória solar e do sentido dos ventos sobre o
terreno (Figura 34), evidencia-se a maior incidência do sol nas fachadas leste e oeste.
O terreno está localizado de forma que suas maiores dimensões são voltadas para
noroeste e sudeste. Isso indica que, a partir dos arranjos permitidos pela geometria
do lote, as maiores fachadas estarão recebendo a incidência solar direta. Dessa forma,
é necessário pensar em estratégias de proteção e em um arranjo espacial dos
ambientes que favoreça o conforto ambiental no interior da edificação.
Ainda, faz-se pertinente pensar em estratégias para a fachada sudeste, de
forma que a ventilação natural seja aproveitada e que se possa proporcionar a
ventilação cruzada.
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Figura 34 - Trajetória solar e ventilação incidentes sobre o terreno

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

O sentido dos ventos suscita, ainda, duas questões: o conforto acústico e a
contaminação dos animais. É necessário levar em consideração o sentido dos ventos
no momento da concepção do projeto, para evitar a propagação dos ruídos dos latidos
em sentidos indesejados, levando a estratégias de implantação e de isolamento
acústico que favoreçam o conforto ambiental na vizinhança. No tocante à
contaminação, faz-se pertinente pensar em uma organização espacial na qual a
ventilação circule do animal sadio para o enfermo, de forma a evitar a propagação de
doenças.
4.2 Condicionantes legais
A elaboração do anteprojeto arquitetônico demanda adequação às diretrizes
legais, sejam elas a nível municipal, estadual ou federal. Além das resoluções e
referências técnicas já apresentadas neste trabalho, utilizadas para subsidiar a
compreensão do hospital veterinário como equipamento e do projeto arquitetônico do
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ambiente hospitalar, se faz necessário observar: Plano diretor de Natal (Lei
Complementar nº 082/2007), Código de Obras e Edificações do Município de Natal (Lei
complementar nº 055/2007), Código de segurança e prevenção contra incêndio e
pânico do estado do Rio Grande do Norte e

ABNT NBR-9050 – Acessibilidade a

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (2015).

4.2.1 Plano diretor de Natal
O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano
sustentável do município. Em seus critérios de uso e ocupação do solo, o documento
estabelece um macrozoneamento, em função do coeficiente de aproveitamento,
definindo Zonas de adensamento básico, Zonas adensáveis e Zonas de proteção
ambiental.
O bairro do Tirol está localizado em uma Zona adensável, na qual devido às
condições do meio físico, à disponibilidade de infraestrutura e à necessidade de
diversificação de uso, é possível um adensamento maior do que o coeficiente de
aproveitamento básico (1,2), passível da recepção de potencial construtivo. Para o
bairro do Tirol, o coeficiente de aproveitamento estabelecido é de 3,5.
O terreno não está localizado em nenhuma área especial (Área de controle de
gabarito, Área especial de interesse social, Área especial de interesse histórico, Área
de operação urbana ou Área non aedificadi), dessa forma, não possui particularidades
ou restrições significavas quanto à ocupação e ao gabarito. Por estar localizado em
uma zona adensável, o gabarito máximo permitido é de 90 metros.
O plano diretor exige uma taxa permeável de no mínimo 20%. No que se refere
à taxa de ocupação, a legislação permite, para edificações com subsolo, térreo e até
2º pavimento, ocupar 80% do lote. Acima do 2º pavimento, a taxa de ocupação será
dada em função da aplicação dos recuos, apresentados no Quadro 8. Para o caso do
terreno em questão, vale atentar que sua configuração com duas testadas faz
necessária a aplicação de dois recuos frontais, em detrimento aos recuos frontal e de
fundo.
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Quadro 8 - Recuos estabelecidos pelo Plano Diretor de Natal

Fonte: Plano Diretor de Natal, 2007.

4.2.2 Código de Obras e Edificações do Município de Natal
O Código de Obras e Edificações do Município de Natal disciplina o licenciamento
prévio por parte do Município, que deve acontecer para toda e qualquer obra de
construção, ampliação, reforma ou demolição. O Código de Obras observa as
disposições do Plano Diretor de Natal, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001, dos artigos 182 e 183 da Constituição da República, da Lei Orgânica do Município
do Natal, do Código do Meio Ambiente, Lei Municipal nº 4.100, de 24 de junho de
1992, e das demais normas ambientais e urbanísticas relacionadas.
É relevante observar no Código de obras, para a elaboração deste projeto, as
especificações quanto aos fechos (muros, cercas, grades ou similares), que é
facultada. Em caso de existência, sua altura máxima na testada frontal, é de três
metros em relação ao passeio. Os muros laterais e de fundos têm altura máxima de
três metros em relação ao terreno natural. Para as Zonas adensáveis a altura máxima
dos muros pode ser de até seis metros.
O código de obras trata ainda das calçadas, estacionamentos e acessos. As
calçadas devem ter largura mínima de 2,50 m, prevendo uma faixa de, no mínimo
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1,20m de largura, para a circulação de pedestres – passeio – com piso contínuo sem
ressaltes ou depressões, antiderrapante, tátil, indicando limites e barreiras físicas.
Os estacionamentos devem ser previstos nos casos de edificações destinadas
ao uso comercial ou industrial. A tabela III da referida lei relaciona as edificações que
geram tráfego, fornecendo o número de vagas por metro quadrado, em função da
hierarquia da via em que a edificação se localiza e do tipo de uso. Para
empreendimentos como hospital, maternidade, pronto socorro, clínica médica,
dentária, consultório, laboratório e outros, localizados em vias coletoras, tal qual a Rua
Ceará Mirim, prevê-se uma vaga a cada 45 m² para até dois pavimentos, uma vaga a
cada 55 m² entre dois e seis pavimentos e uma vaga a cada 65 m² acima de seis
pavimentos. São exigidos, ainda áreas de carga e descarga, táxi, lixo e embarque e
desembarque,
Evidencia-se que deve ser reservado o número de vagas às pessoas portadoras
de deficiência física, conforme estabelecido na NBR específica, com a sinalização,
rebaixamento de guias e localização adequada.
Os acessos devem ser dimensionados em função da hierarquia da via – no caso
do projeto em questão, o acesso do estacionamento será feito pela via local –, do
número de vagas de estacionamento e da dimensão da testada, conforme o Quadro
9. A partir da conciliação desses fatores, o código sugere as formas de acesso,
ilustradas na Figura 35.
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Quadro 9 - Dimensionamento das formas de acesso, conforme Código de Obras

Fonte: Código de Obras e Edificações do Município de Natal, 2007.
Figura 35 - Esquema do dimensionamento das formas de acesso, conforme Código de
Obras

Fonte: Código de Obras e Edificações do Município de Natal, 2007.

Unidade de Saúde Animal

Página | 82

4.2.3 Código de segurança e prevenção contra incêndio e pânico do estado do
Rio Grande do Norte
O Código de segurança e prevenção contra incêndio e pânico do estado do Rio
Grande do Norte busca estabelecer critérios básicos indispensáveis à segurança contra
incêndio nas edificações de todo o estado, visando garantir os meios necessários ao
combate a incêndio, evitar ou minimizar a propagação do fogo, facilitar as ações de
socorro e assegurar a evacuação segura dos ocupantes das edificações.
O projeto em desenvolvimento é classificado na categoria V do código, como
edificação de ocupação hospitalar, as quais são destinadas a hospitais, clínicas,
maternidade, casas de repouso, centros clínicos e similares. Para tal classificação
exige-se:


Edificações com altura inferior a seis metros, com área construída inferior a 750
m²:

a) Prevenção fixa (hidrantes) nas edificações classificadas no risco “C”;
b) Prevenção móvel (extintores de incêndio);
c) Sinalização;
d) Escada convencional.


Edificações com altura inferior a seis metros, com área construída superior a
750 m²:

a) Prevenção fixa (hidrantes);
b) Prevenção móvel (extintores de incêndio);
c) Sinalização;
d) Escada convencional;
e) Instalação de hidrante público.


Edificações com altura entre seis e quinze metros, com área construída inferior
a 750 m²:

a) Prevenção fixa (hidrantes) nas edificações classificadas no risco “C”;
b) Prevenção móvel (extintores de incêndio);
c) Chuveiros automáticos (sprinkler) nas dependências de risco “C”;
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d) Iluminação de emergência;
e) Sinalização;
f) Escada convencional;


Edificações com altura entre seis e quinze metros, com área construída superior
a 750 m²:

a) Prevenção fixa (hidrantes);
b) Prevenção móvel (extintores de incêndio);
c) Chuveiros automáticos (sprinkler) nas circulações e área comuns e nas
dependências de risco “C”;
d) Iluminação de emergência;
e) Sinalização;
f) Escada convencional;
g) Instalação de hidrante público;
O código também apresenta exigências para edificações com altura entre quinze
e sessenta metros, mas entende-se que o gabarito foge do que se pretende para o
projeto.
Determina-se, ainda, que a escada deve atender às recomendações previstas
para escada convencional, exigindo-se a largura mínima de 1,60 m.

4.2.4 ABNT NBR-9050
A ABNT NBR-9050 estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem
observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e
rural, e de edificações às condições de acessibilidade, visando proporcionar a utilização
do ambientes, edificações, mobiliário e equipamentos de maneira autônoma,
independente e segura, independentemente de qualquer limitação. A norma trata de
aspectos relacionados aos padrões antropométricos; à transmissão de informação; aos
acessos e circulações; aos sanitários banheiros e vestiários; ao mobiliário; e aos
equipamentos urbanos.
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Para

o

desenvolvimento

deste

projeto,

enumeram-se

alguns

pontos

importantes:


Acessos e circulações:

a) Todas as entradas, bem como as rotas de interligação às funções do edifício,
devem ser acessíveis. Os acessos devem ser vinculados através de rota
acessível à circulação principal e às circulações de emergência.
b) Nos estacionamentos devem ser reservadas vagas para pessoas idosas e com
deficiência,

definidos

em

legislação

específica.

O

percurso

entre

o

estacionamento de veículos e os acessos deve compor uma rota acessível.
c) A circulação pode ser horizontal e vertical. A circulação vertical pode ser
realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é
considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de
deslocamento vertical. As rampas devem ter inclinação de acordo com limites
estabelecidos, de 5,00 a 8,33%. A largura mínima para escadas em rotas
acessíveis é de 1,20 m, e devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 m de
desnível e sempre que houver mudança de direção.
d) As larguras mínimas para corredores em edificações e equipamentos urbanos
são:
I - 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 4,00 m;
II- 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50
m para corredores com extensão superior a 10,00 m;
III- 1,50 m para corredores de uso público;
IV- Maior que 1,50 m para grandes fluxos de pessoas.
e) As portas comuns e portas de elevadores devem ter um vão livre, de no mínimo
0,80 m de largura. As portas do tipo vaivém devem ter visor.


Sanitários, Banheiros e vestiários:

f) Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem localizar-se em rotas
acessíveis, próximas à circulação principal, próximas ou integradas às demais
instalações sanitárias. Recomenda-se que a distância máxima a ser percorrida
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de qualquer ponto da edificação até o sanitário ou banheiro acessível seja de
até 50 m. Devem possuir entrada independente.
g) O número mínimo de sanitários acessíveis para o uso pretendido é de 5% do
total de cada peça sanitária, com no mínimo um, para cada sexo em cada
pavimento, onde houver sanitários.
h) As dimensões do sanitário acessível e do boxe sanitário acessível devem garantir
circulação com o giro de 360; área necessária para garantir a transferência
lateral, perpendicular e diagonal para a bacia sanitária; alcance manual para
acionamento da válvula sanitária, da torneira, das barras, puxadores, trincos e
manuseio de acessórios, além do alcance visual do espelho.
i) Os lavatórios devem ser suspensos, garantindo altura frontal livre na superfície
inferior, e altura da borda superior até o piso acabado de 0,78 a 0,80 m do piso
acabado.


Mobiliário:

j) Balcões de atendimento acessíveis devem ser facilmente identificados e
localizados em rotas acessíveis. Devem garantir aproximação frontal e
circulação adjacente que permita giro de 180°. Devem possuir superfície com
largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso acabado,
assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m. Devem ser
asseguradas altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre
mínima de 0,30 m.


Equipamentos urbanos:

k) Nos locais de serviços de saúde, com ambulatórios, postos de saúde, prontossocorros, laboratórios de análises clínicas, centros de diagnósticos, entre outros,
devem ter pelo menos 10% de sanitários acessíveis. Nos pavimentos onde
houver sanitários deve ser garantido no mínimo um sanitário acessível. Pelo
menos uma das salas, para cada tipo de serviço prestado, deve ser acessível e
estar em rota acessível.
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4.3 Programa de necessidades e pré-dimensionamento
O programa de necessidades (Quadro 10) foi estruturado a partir da definição
dos ambientes internos e externos do hospital. Os ambientes internos são divididos
em cinco setores, com base na setorização apresentada pelo Conselho Federal de
Medicina Veterinária, na resolução nº 1015, de 09 de novembro de 2012, sendo eles:
setor de atendimento, setor cirúrgico, setor de internamento, setor de sustentação e
setor auxiliar de diagnóstico. Já os espaços externos ao hospital, foram zoneados em
setor de estacionamento e setor técnico.
No que diz respeito ao pré-dimensionamento, este foi feito com base nos
aspectos observados através dos estudos de referência, bem como em referências
bibliográficas, tais quais Góis (2010) e a NBR9050 – para critérios de acessibilidade.
Foi considerado ainda as atividades realizadas, o mobiliário e o equipamento utilizados
em cada ambiente.
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Quadro 10 - Programa de necessidades e Pré-dimensionamento
Programa de Necessidades – Ambientes internos
Setor

Ambiente
Recepção/ espera

Descrição

Qtd

Área

Recepção e cadastro do animal.
Espera pelo atendimento.

Mobiliário/ equipamentos

(m²)

Balcão de atendimento; cadeiras de espera, com espaços
01

80,00

separados para cães e gatos; espaço para água/café.
Prever armários para arquivo junto à recepção.

Sanitários públicos

Banheiros acessíveis para o público,
masculino e feminino.

Direção

Destinado

a

02

3,50

atividades

administrativas e atendimento ao

Sanitário e lavatório, com barras e demais adequações à
NBR 9050.
Sala com mesa de trabalho e armários.

01

16,00

01

16,00

01

8,00

público.
Setor de

Farmácia

Venda de medicações.

Atendimento
Área de pesagem

Pesagem do animal, que precede a
consulta.

Consultórios

Consultórios

de

dermatologia,
ortopedia,

cardiologia,
oftalmologia,

oncologia,

animais

Prateleiras/ gôndolas, balcão para atendimento e caixa
para pagamento.
Balança para animais.
Mesa de trabalho e atendimento, mesa de procedimentos,

07

16,00

armários e lavatório.

silvestres e de plantão

Setor Cirúrgico

Sala de vacinas

Armazenagem e preparo de vacinas.

01

12,00

Geladeira, armários e bancadas com pia.

Sala de Fisioterapia

Exercícios de fisioterapia.

01

20,00

Mesa de procedimentos, esteira subáquatica e armários.

Vestiário

Troca de roupas antes da cirurgia

01

8,00

Cabine para troca e guarda volumes.
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Antissepsia

e

Preparo do médico para cirurgia

paramentação
Sala de preparo

Preparo do animal para cirurgia

Salas de cirurgia

Realização

de

procedimentos

cirúrgicos
Unidade
recuperação

de
pós

Recuperação

do

01

6,00

01

12,00

02

25,00

animal

imediatamente após a cirurgia

Pia.
Mesa de procedimentos e lavatório, com espaço para
manobra de macas.
Mesa de cirurgia, mesa de monitoramento, carrinhos de
apoio, luz cirúrgica, armários e negatoscópio.
Macas com sistema de aquecimento, equipamentos de

01

12,00

01

12,00

01

16,00

01

25,00

01

40,00

monitoração e de provisão de oxigênio, armários.

anestésica
Sala de Esterilização

Limpeza e esterilização do material
cirúrgico

Posto veterinário

Apoio e atendimento dos animais
internados.

Internação de gatos

Internação

de

animais

que

necessitam de cuidados constantes.
Setor de
Internamento

Internação de cães

Internação

de

animais

que

necessitam de cuidados constantes.
Isolamento de cães

Internação

de

animais

que

necessitam de cuidados constantes,

Bancadas com pia e armários. Necessita de espaço para
autoclave.
Mesa de procedimentos, armários e bancadas com pia.
Cabines com capacidade para 40 gatos. Deve ter uma pia.
Cabines com capacidade para 50 cães. Deve ter uma pia
e área para banho dos animais.
Cabines com capacidade para 10 cães. Deve ter uma pia.

01

16,00

01

12,00

com doenças infectocontagiosas
UTI felina

Internação

de

animais

que

necessitam de tratamento intensivo.

Cabines com capacidade para 05 gatos. Deve ter uma pia,
mesa de procedimentos e armários.
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UTI canina

Internação

de

animais

que

necessitam de tratamento intensivo.
Área

de

serviço/

Lavagem e limpeza dos materiais

lavanderia

hospitalares.

Depósito de material

Armazenagem do material de limpeza

de limpeza
Depósito

de

das

medicações

medicamentos

utilizadas no hospital.

Preparo de alimentos

Espaço para preparo do alimento dos

dos animais

animais internados.

Depósito de ração

Armazenagem

do

alimento

dos

animais internados.

Setor de
sustentação

Armazenagem

Copa

Espaço para alimentação do corpo de
funcionários.

Descanso

para

funcionários
BWC

Espaço

para

descanso

dos

funcionários.
para

Vestiários feminino e masculino.

para

Descanso

funcionários
Descanso

médico plantonista

plantonista.

BWC

-

plantonistas

para

para

um

médico

01

12,00

01

12,00

01

2,00

01

4,00

01

10,00

01

4,00

01

20,00

01

20,00

02

8,00

01

12,00

01

4,00

Cabines com capacidade para 05 cães. Deve ter uma pia,
mesa de procedimentos e armários.
Tanque, máquina de lavar roupas e armários.
Prateleiras.
Prateleiras e armários.
Bancadas com pia, armários, geladeira.
Prateleiras.
Bancadas com pia, mesa para alimentação, armários e
equipamentos – fogão, geladeira e microondas.
Descanso para três funcionários, com três camas de
solteiro e armários.
Cabines para sanitário e banho, pia e armários.
Cama de casal e armários.
Espaço para banho, sanitário e bancada com lavatório.
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Conservação
animais

de

mortos

e

Armazenagem de animais, tecidos e
órgãos.

Bancadas com pia, mesa de procedimentos, refrigerador,
01

16,00

mesa de trabalho e armários.

restos de tecido
Exames de imagem

Realização

de

exames

de

ultrassonografia e eco cardiograma.

Mesa
01

16,00

de

exames,

lavatório,

equipamento

de

ultrassonografia móvel e de eco cardiograma e bancada
de trabalho.

Raio-X
Setor Auxiliar

Realização de exames radiográficos.

Câmara escura

Manuseio e revelação das películas

de Diagnóstico

radiográficas.
Sala

de

laudos

(Câmara clara)
Laboratório

Elaboração dos laudos dos exames
radiográficos.

de

01

16,00

01

8,00

01

8,00

Análise de exames laboratoriais.

Análises clínicas

Mesa de exames, equipamento de raio-x e cabine de
comando.
Bancada de trabalho com equipamentos (luz vermelha),
armários e passador de chassis para sala de exames
Sala com bancada de trabalho, negatoscópio, computador
e impressoras.
Bancadas com pia e lavatório de louça, mesa de trabalho,

01

16,00

armários

e

equipamentos

sobre

as

bancadas

–

microscópio, centrífuga, autoclave, estufa e outros.
Área útil total = 684,00 m²
Ambientes externos
Setor

Setor de
Estacionamento

Ambiente

Descrição

Estacionamento

Estacionamento com 21 vagas, sendo

visitantes

duas destinadas a pessoas idosas e
duas destinadas a pessoas com

Qtd

01

Área
(m²)

300,00

Mobiliário/ equipamentos

-

deficiência.
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Estacionamento

de

Estacionamento com 02 vagas.

ambulância
Lixo
Gerador

Depósito de lixo para coleta
-

01

56,00

-

01

4,00

Lixeiras.

01

8,00

Gerador.
Área total = 368,00 m²

Fonte: Produzido pela autora, 2017.
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4.3.1 Relações programáticas
Para compreender as relações entre os ambientes do programa de
necessidades, é necessário levar em consideração as relações nas escalas
interfuncionais e intrafuncionais. Buscando elucidar as organizações intrafuncionais
foram elaborados fluxogramas para cada setor separadamente, apresentando os
ambientes componentes de cada um deles, bem como sua relação com os demais
setores.
O setor de atendimento (Figura 36) articula-se a partir do recebimento do
público externo pela recepção e pela farmácia, conectadas entre si. A partir da
recepção, é possível ter acesso direto a todos os demais ambientes do setor, sendo
necessário somente passar pela pesagem antes de chegar aos consultórios, pois tratase de um procedimento funcional, sem que o ambiente de pesagem funcione como
uma barreira espacial. O setor de atendimento relaciona-se com outros setores através
do encaminhamento dos consultórios aos setores cirúrgico, de internamento e auxiliar
de diagnóstico.
Figura 36 - Fluxograma do Setor de Atendimento

Fonte: Produzido pela autora, 2017.
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O setor cirúrgico (Figura 37) recebe o fluxo vindo do atendimento, a partir dos
consultórios. Aqui o profissional deve passar pelo vestiário e assepsia para entrar nas
salas de cirurgia, enquanto o animal passa primeiro pela sala de preparo. Após os
procedimentos cirúrgicos, os equipamentos devem passar para a sala de esterilização,
enquanto os animais são direcionados à recuperação e, em seguida, aos demais
setores – internamento, sala de conservação de animais mortos e restos de tecidos no
setor de sustentação ou retorna ao atendimento caso receba alta.
Figura 37 - Fluxograma do Setor cirúrgico

Fonte: Produzido pela autora, 2017.

Já o setor de internamento (Figura 38), tem seu fluxo recebido a partir dos
setores cirúrgico e do atendimento – nesse caso tanto de animais quanto de visitantes.
É necessário passar pelo posto veterinário para acessar as áreas de internação e
isolamento, ou podem ser direcionados para as salas de uti. Desses ambientes, há o
encaminhamento para o atendimento, no caso de alta, ou para o setor de sustentação,
caso haja falecimento.
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Figura 38 - Fluxograma do Setor de Internamento

Fonte: Produzido pela autora, 2017.

O setor de auxiliar de diagnóstico recebe o direcionamento vindo dos
consultórios, no setor de atendimento. O paciente pode ser encaminhado às salas de
exame de imagem e de radiografias, a qual possui uma câmara clara e uma câmara
escura. O laboratório de análises clínicas não é acessado pelo público externo,
recebendo apenas as coletas realizadas nos consultórios.
Figura 39 - Fluxograma do Setor Auxiliar de Diagnóstico

Fonte: Produzido pela autora, 2017.
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Por fim, o setor de sustentação (Figura 40), relaciona-se com os demais setores
do ambiente hospitalar e com o exterior, sendo o setor do hospital com maior demanda
de serviços interfuncionais.
Figura 40 - Fluxograma do Setor de Sustentação

Fonte: Produzido pela autora, 2017.

Em suma, partindo para a escala interfuncional (Figura 41), tem-se a ligação do
setor de estacionamentos com o setor de atendimento. A partir do setor de
atendimento, o cliente/paciente é direcionado aos setores de apoio ao diagnóstico, de
internamento e cirúrgico. O setor de sustentação dá suporte a todos os setores,
apresentando também relação com o exterior, a partir do acesso de serviços.
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Figura 41 - Fluxograma das relações interfuncionais

Fonte: Produzido pela autora, 2017.
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Os capítulos anteriores descrevem a etapa de análise no desenvolvimento deste
projeto arquitetônico realizada a partir da pesquisa, coleta e análise das informações
básicas, que forneceram diretrizes para definir o partido arquitetônico. A partir deste
capítulo, inicia-se a descrição das etapas de síntese e avaliação, apresentando a
geração de soluções e a crítica das mesmas, evoluindo até a proposta final.
Dessa forma, este capítulo descreve o desencadeamento do processo de
projeto, partindo da adoção do conceito, explicitando as ideias preliminares e os
percursos que justificam a tomada de decisões que guiou até a definição do partido
arquitetônico.
5.1 Conceito
Para dar início à concepção arquitetônica, partiu-se de um conceito, que norteia
o projeto tanto do ponto de vista abstrato, quanto do concreto e formal. O conceito
adotado é baseado na casinha de cachorro e sua forma como é tradicionalmente
conhecida (Figura 42).
Figura 42 - Conceito da proposta

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

A casinha do cachorro relaciona-se à questão do bem-estar; ao conforto e ao
repouso. Entende-se que além dos cuidados médicos, o lugar é uma ferramenta que
auxilia na reabilitação das enfermidades. Através da imagem da casinha, busca-se
atribuir ao hospital a qualidade espacial que possa promover a reabilitação do animal,
como se esse estivesse no conforto do lar.
Do ponto de vista prático, a casinha do cachorro afirma-se como referência clara
da arquitetura feita para o animal. Levantando seus predicados, tem-se uma
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construção marcada por linhas retas e pela inclinação do telhado em duas águas.
Comumente, são estruturas simples e funcionais, com espaço otimizado, tal qual
necessita ser o espaço hospitalar.
Busca-se fazer uma analogia à forma da cobertura em duas águas da casinha
do cachorro, trazendo para o projeto do hospital a representação dessas declividades.
Ao mesmo tempo, o resultado formal pretendido relaciona-se com essa cobertura de
forma antagônica, fazendo uma releitura dessas linhas.
5.2 Estudos preliminares

5.2.1 Estudos volumétricos
As primeiras ideias para o projeto foram pensadas do ponto de vista formal,
evoluindo a partir do conceito. Conforme explicitado no tópico anterior buscou-se
trazer para a forma do hospital as linhas diagonais que marcam a cobertura da casinha
do cachorro, ao mesmo tempo antagonizando-se dessa forma a partir da releitura das
linha (Figura 43). Aliado às primeiras ideias formais, foram pensadas as soluções
funcionais preliminares, decidindo manter a fachada principal e o consequente acesso
de clientes e pacientes pela Rua Ceará Mirim e bem como decidindo por idealizar uma
planta em dois pavimentos, sendo o acesso ao pavimento superior exclusivo aos
funcionários, onde estariam locadas as áreas de descanso. Em função disso, as
primeiras propostas volumétricas foram iniciadas.
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Figura 43 - Evolução do conceito à forma – primeiras ideias

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Foram desenvolvidas, incialmente duas propostas. Ambas configuradas em dois
pavimentos, de forma que o pavimento superior ocupasse uma projeção horizontal
inferior à projeção do pavimento térreo. Essas propostas foram desenvolvidas
incialmente em desenho e, sucedidas pela elaboração de maquetes em sabão, para
melhor compreensão do arranjo volumétrico de cada uma delas.
A proposta 1 (Figura 44) configura-se em um bloco retangular no pavimento
térreo, com característica mais monolítica. Seria adicionado à sua volumetria a linha
diagonal, através de um recorte em diagonal na planta, de forma a subtrair parte do
volume. Para garantir o aspecto monolítico, o acesso seria realizado lateralmente, a
partir do espaço criado pelo recuo, conforme Figura 45.
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Figura 44 - Esboço da proposta 1

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
Figura 45 - Esboço do recuo da fachada em planta baixa

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Sobre o pavimento térreo, estaria repousado o pavimento superior, trazendo a
segunda linha diagonal da forma. No pavimento superior seria utilizado um material
maior permeabilidade, tanto visual quanto de ventilação, buscando um contraste de
materiais e a noção de um bloco mais leve repousando sobre outro mais pesado.
A proposta 2 (Figura 46) parte da mesma ideia para o bloco térreo, buscando
também quebrar as formas dos dois blocos com a utilização de diferentes materiais.
As propostas se diferem na geometria do pavimento superior. No segundo caso, sua
face voltada à rua Ceará Mirim é menor, fazendo com que o pavimento acabasse se
alongando mais longitudinalmente ao longo do edifício.
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Figura 46 - Esboço da proposta 2

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Procedeu-se o estudo volumétrico, apresentado nas Figura 47 Figura 48.
Figura 47 - Estudo volumétrico da proposta 1

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
Figura 48 - Estudo volumétrico da proposta 2

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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A proposta 1 foi escolhida para ser desenvolvida, levando em consideração não
só o aspecto formal alcançado, bem como sua geometria em relação à implantação no
terreno, de forma que a proposta 2 apresentaria uma fachada maior voltada em
direção ao sol poente, demandando mais soluções em relação à manutenção do
conforto ambiental.
A crítica realizada sobre a proposta 1 que levou à definição do partido
arquitetônico teve sua mudança mais significativa no bloco térreo. Se optou por abrir
mão da ideia do bloco monolítico, visando melhorar a permeabilidade visual em relação
à rua e fazer um melhor aproveitamento da iluminação natural difusa proporcionada
por essa orientação.

5.2.2 Estudos funcionais
Do ponto de vista funcional, o projeto começou a ser desenvolvido a partir do
zoneamento em função dos setores, procedida da primeira proposta de planta baixa.
Em relação ao terreno,

foi pensando o zoneamento ilustrado na Figura 49. O

estacionamento, incialmente, foi locado na parte posterior, com acesso pela Rua Ceará
Mirim e saída pela Rua José B. L. Verde.
O acesso de clientes seria realizado a partir da Rua Ceará Mirim, chegando pelo
setor de atendimento. A ele estariam ligados os setores cirúrgico e auxiliar de
diagnóstico. Em posição central o setor de sustentação, com rebatimento também no
segundo pavimento e, o setor de internamento, estaria localizado ao fundo,
posicionado de maneira que, levando em consideração o sentindo dos ventos
predominantes, ficasse mais longe das edificações circundantes para minimizar os
impactos por ruídos.
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Figura 49 - Zoneamento inicial

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

O primeiro estudo de planta e a proposta volumétrica foram realizados em
função do zoneamento, conforme figura 49.
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Figura 50 - Zoneamento da proposta de planta baixa e zoneamento volumétrico

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

A partir das primeiras ideias de planta baixa e zoneamento, foram feitas as
avaliações de soluções que levaram à definição do partido arquitetônico. Os principais
pontos modificados foram:


Retirada do acesso de veículos pela Rua Ceará Mirim, deixando a entrada e
saída do estacionamento pela Rua José Barreira Lima Verde, interligando o
estacionamento à entrada do hospital por um passeio lateral;



Deixar o acesso, a recepção e os banheiros em posição mais centralizada em
relação às duas esperas;



Aumento da largura da circulação central que cruza o hospital;
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Melhoria do posicionamento dos consultórios, de forma que haja um melhor
aproveitamento da iluminação natural;



Definição das áreas de internação e



Revisão de toda a organização espacial do pavimento superior.
5.3 Definição do Partido Arquitetônico
Idealizar um projeto requer, pelo menos, dois procedimentos: um, em que o
projetista toma a resolução de escolha, dentre inúmeras alternativas, de uma
idéia que poderá servir de base ao projeto do edifício do tema proposto; e
outro, em que a idéia escolhida é desenvolvida para resultar no projeto. E do
primeiro procedimento, o da escolha da idéia, que resulta o partido, a
concepção inicial do projeto do edifício, a feitura do seu esboço. (NEVES,
1989, p. 17)

Evoluindo das ideias preliminares, define-se a ideia do partido arquitetônico
(Figura 51), desenvolvida para resultar no projeto final. O resultado consiste em uma
composição de dois blocos. O bloco térreo é marcado por uma geometria retangular,
com uma subtração de sua forma na parte frontal na diagonal que foi marcada por
uma pele de vidro, contrastando com a porção mais monolítica do bloco.
O pavimento superior repousa sobre o térreo recuado em relação à fachada
frontal deste. Sua face frontal é marcada por uma pele de cobogós que desce até o
nível do chão, e sua cobertura é definida por uma linha diagonal com inclinação oposta
à do bloco térreo.
Figura 51 - Partido arquitetônico

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Este capítulo trata-se de uma síntese do projeto, apresentando o memorial
descritivo e justificativo para as escolhas adotadas. Serão apresentados dados técnicos
e funcionais, abordando aspectos como a inserção urbanística, soluções funcionais,
sistemas construtivos e de instalações prediais, materiais e, por fim, o resultado formal.
6.1 Informações Gerais
A Unidade de Saúde Animal é um equipamento de saúde público, voltado para
o atendimento de animais de pequeno porte. Dado seu uso como hospital veterinário,
é previsto o funcionamento 24 horas. Seu projeto arquitetônico prevê sete consultórios
médicos, sendo um deles destinado ao atendimento clínico de plantão e os demais ao
atendimento de especialidades – dermatologia, odontologia, ortopedia, cardiologia,
oftalmologia e de animais silvestres.
Além disso, o hospital oferece o serviço de fisioterapia animal, aplicação de
vacinas, exames laboratoriais, radiológicos e de imagem. Ainda, conta ainda com duas
salas de cirurgia. Oferece também os serviços de internação de cães e gatos, com
capacidade de 51 leitos para internação de cães convencional e 10 leitos de
isolamento; e 40 leitos para internação de gatos. São oferecidos também serviços de
tratamento intensivo, com capacidade de 05 leitos para cães e 06 para gatos,
totalizando 112 leitos.
A Unidade de Saúde Animal conta ainda com uma farmácia, que prevê a venda
de medicamentos a baixo custo, tanto para os pacientes animais atendidos no hospital,
quanto ao público externo.
6.2 Inserção Urbanística
A Unidade de Saúde Animal está localizada em uma região predominantemente
residencial, mas com oferta de comércio e serviços, inclusive equipamentos de saúde.
A escala do edifício não destoa de seu entorno, por não apresentar grande
monumentalidade.
O projeto foi implantado com sua fachada frontal voltada para a Rua Ceará
Mirim, por onde é realizado o acesso de clientes/ pacientes. Por isso, foi criada uma
área de embarque e desembarque nessa testada, prevendo o desembarque tanto dos
clientes em seus veículos pessoais, quanto de ambulâncias. Essa área foi elevada em
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relação ao nível da rua, sendo necessário locar rampas e travessias nas interrupções
que foram feitas nas calçadas.
A farmácia pode ser acessada pelo interior do edifício e pela lateral esquerda,
tornando-se de fácil acesso a partir da Rua Ceará Mirim e do estacionamento. Este, foi
locado na parte posterior do terreno, com acessos de entrada e saída pela Rua José
B. L. Verde. O estacionamento conta com 21 vagas para carros, sendo duas destinadas
a pessoas com deficiência e duas a idosos. Conta ainda com 04 vagas para
motocicletas.
Ainda pela Rua José B. L. Verde, foi criado um acesso para o estacionamento
de ambulâncias com capacidade para 02 veículos e espaço para carga e descarga no
interior do lote. Por essa testada é realizado todo o acesso de serviços, como também
à casa de lixo.
Buscou-se criar jardins junto ao estacionamento, à área posterior de serviços,
entre as áreas de atendimento e a internação, intencionalmente pensando como área
de ampliação e em toda extensão do “corredor” que se forma junto à lateral direita do
edifício, com vegetação de pequeno e médio porte. Não é prevista a circulação de
pessoas por esse corredor, mas ele foi mantido em função da exigência do recuo
lateral, pois existem aberturas voltadas para ele. Apesar disso, foram locados dois
portões para o acesso frontal e a partir do fundo, para realização de manutenção.
Quanto às pavimentações, foi prevista a utilização de cobograma com
permeabilidade de 50% nas áreas de estacionamento, mantendo-se em conformidade
com a exigência legal de manter 20% do lote permeável. Para os passeios, foi pensada
a utilização de placas de concreto de 1,20 x 0,60 m, arranjadas de forma a permitir a
criação de canteiros de jardim junto a lateral esquerda da edificação.
Ilustra-se a implantação do edifício na Figura 52.
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Figura 52 - Implantação do Edifício

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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6.3 Atendimento às prescrições urbanísticas
O quadro a seguir compara as prescrições urbanísticas estabelecidas pelo Plano
Diretor Municipal e os valores atingidos pelo projeto.
Quadro 11 - Atendimento às prescrições urbanísticas
Prescrições urbanísticas
Máx. = 8.168,23 m²

Área Construída
Taxa de ocupação
Taxa

Valores do projeto

de

1.209,03 m²

Máx. = 80%

43,23%

Mín. = 20%

24,44%

permeabilidade
Recuo frontal

Mín. = 3,00 m

3,22 m e 6,28 m

Recuo lateral

Mín. = 1,50 m

2,48 m e 3,53 m

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

6.4 Soluções funcionais
O edifício foi organizado em função da distribuição por setores (Figura 53),
levando em consideração os fluxogramas elaborados para cada ambiente e evoluindo
a partir dos estudos de zoneamento apresentados previamente.
O acesso é feito em posição centralizada em relação às esperas de cães e gatos.
A espera de cães foi locada na parte direita da recepção, em função de dois fatores.
Em primeiro lugar, como é prevista o aproveitamento da ventilação natural na
recepção através da utilização de cobogós nas laterais, o sentido da ventilação passa
primeiro pela espera de cães, diminuindo a percepção do cheiro dos felinos por eles.
Ainda, o local da espera canina corresponde à parte cega da fachada, diminuindo a
visibilidade da rua desse ponto. Ambas as decisões foram tomadas para minimizar a
agitação dos cães no ambiente de espera.
Partindo da recepção para os ambientes internos, as circulações se direcionam
ou para um corredor central, que leva às áreas cirúrgicas e de exames, ou para a área
de consultórios. As circulações verticais – escada e plataforma elevatória –, localizadas
à direita, localizam-se em posição que os clientes externos têm visibilidade, mas por
onde não transitam, dado o caráter restrito dessa área.
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A configuração de circulações da área de consultórios permite que o paciente
seja encaminhado aos setores cirúrgico, auxiliar de diagnóstico e de internamento sem
que seja necessário retornar à recepção. As áreas de internamento são acessadas
facilmente a partir do corredor central, a partir de qualquer setor e também pelo
visitante do animal.
As áreas de internamento separam os cães e gatos tanto espacialmente quanto
visualmente, de forma que o cão pode ser direcionado ao canil sem precisar passar
pelo mesmo trajeto de acesso do gato ao gatil. As cabines de internação dos cães
foram arranjadas de forma tal que os animais não possuem contato visual entre si,
para minimizar a propagação de latidos dentro do canil.
Os ambientes do setor de sustentação são os que se distribuem de maneira
mais difusa dentro do espaço do hospital. As áreas de descanso e alimentação estão
localizadas no pavimento superior, com acesso a partir da escada e plataforma
elevatória locadas próximo ao setor de atendimento.
Já as áreas de serviço, como lavanderia, DML, área de preparo de alimentos e
depósito foram inseridas próximas à internação, mas também com fácil acesso a partir
do setor cirúrgico. A sala de conservação de animais mortos e restos de tecidos foi
locada em posição mais isolada, mas em proximidade com o setor cirúrgico e de
internamento.
A circulação central que cruza o edifício desde o setor de atendimento até o fim
do internamento possui acesso para o exterior para as operações de serviços. Ele está
ligado à área de embarque e desembargue acessada a partir da Rua José B. L. Verde,
bem como ao setor técnico.
A solução de planta baixa final com destaque para o zoneamento dos ambientes
está ilustrada na Figura 53.
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Figura 53 - Planta baixa e Zoneamento finais

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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6.5 Sistemas construtivos e instalações prediais

6.5.1 Estrutura e vedações
Visando a racionalidade construtiva, adotou-se uma modulação de 1,20 x 1,20
m. Dessa forma, a dimensão dos vãos e distanciamento dos pilares segue múltiplos
desse padrão. A estrutura em concreto armado não foi dimensionada, mas foi previsto
o posicionamento dos pilares e das vigas. Foi proposta a utilização de laje maciça.
O sistema estrutural escolhido, com vigas e pilares formando pórticos, também
permite a maior facilidade de modificações nos ambientes, visto que as alvenarias
serão apenas de vedação. Utilizou-se alvenaria de tijolos cerâmicos de oito furos, com
chapisco, emboço e reboco e acabamentos.
Há necessidade de paredes diferenciadas na área de internação, devido ao
impacto do ruído gerado pelo latido dos animais. A estimativa do nível sonoro de ruído
gerado por cães em canis é de 90 decibéis (LAUDO ERGONÔMICO DO CCZ DE SÃO
PAULO, 2013).
A NBR10151/2000 indica que o nível de conforto para a comunidade em áreas
mistas, mas predominantemente residenciais deve ser de 55 dB no período diurno e
50 dB no período noturno. Utilizando um cálculo para determinar o isolamento bruto
que deve ser aplicado ao ambiente (D= N1-N2, onde D é o isolamento acústico bruto;
N1 é o nível sonoro gerado pela fonte e N2 é o nível sonoro de conforto), tem-se que
as vedações devem isolar 40 dB. Apenas nas paredes que envolvem a área de
internação canina, foi utilizada alvenaria que totaliza 20 cm de espessura, com tijolo
maciço de 12 cm, rebocada em ambos os lados e com acabamento em pintura, que
isola cerca de 45 dB (ARAUJO,2015).
Como se buscava permeabilidade de ventilação através do canil, foi necessário
pensar em elementos vazados que também permitam a atenuação do ruído. Para
tanto, foram utilizados cobogós desenvolvidos por Bianca Carla Dantas de Araújo
(2010), ilustrados na Figura 54. São blocos que mantêm sua conotação de baixo custo,
utilizando formas existentes de blocos de concreto já comercializados.
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Figura 54 - Cobogós acústicos

Fonte: ARAÚJO, 2010.

Os blocos permitem a abertura de 12% de entrada da ventilação. Além disso,
apresentam uma redução de ruído entre 05 e 30 dB nas baixas frequências e médias
frequências e 30 dB nas altas. Para esses cobogós a aplicação de material isolante (lã
de vidro) não é determinante para o isolamento sonoro, mas há uma melhora, apesar
de pequena, no isolamento de algumas frequências, principalmente as altas (ARAÚJO,
2010).
É importante salientar que o cálculo realizado neste trabalho é simplificado. O
isolamento bruto é um tipo de cálculo que deve ser corrigido, pois depende da natureza
e superfície das paredes, das características acústicas, construtivas e da mobília do
local receptor. Além disso, também se aponta a necessidade de pensar um sistema de
condicionamento acústico para atenuar a reverberação dentro do canil, afim de
melhorar o conforto acústico para os animais, de forma que diminua o desencadear
dos latidos, bem como para os profissionais que trabalhem nesses espaços. Dessa
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forma, é necessário a elaboração de um projeto acústico para solucionar essa questão
satisfatoriamente.
Além dos cobogós acústicos, foram utilizados nos demais ambientes um cobogó
de dimensões de 0,50 x 0,50 m, com 0,1 m de espessura, idealizados em quatro
modelos. Esses blocos foram pensados com diferentes aberturas, de forma que o
arranjo possa ser modificado conforme a necessidade do ambiente. Em locais que
recebem incidência solar direta, o pano de cobogós pode ser mais fechado, utilizando
os modelos que possuem menos aberturas.
Figura 55 - Cobogós

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

6.5.3 Cálculo do reservatório
Obedecendo à NBR 5626/1998 - Instalações Prediais de Água Fria, para
hospitais e casas de saúde estima-se 250 litros/dia por leitos. Como se trata de um
hospital para animais, no qual a demanda de uso de água é menor, foi considerada
para cálculo a relação 125 litros/dia por leito.
Utilizando a quantidade de 112 leitos, e estimando o volume do reservatório
com capacidade para o consumo diário de 02 dias, tem-se a capacidade de 28.000
litros. Considerando uma reserva de incêndio de 20% do consumo diário, o volume
total necessário do reservatório é de 30,80 m³
Previu-se a instalação de um reservatório em torre com dois compartimentos
internos, com geometria de base de 3,15 x 3,60 m e altura de 2,80 m. A altura total
da torre é de 10 metros, visto que o reservatório deve ter altura superior ao ponto de
água localizado na cota mais alta.

Unidade de Saúde Animal

Página | 117

6.6 Especificação de materiais
A indicação sucinta dos revestimentos a serem utilizados (Quadro 12) leva em
consideração aspectos como a durabilidade, manutenibilidade, custos, além das
especificidades do ambiente hospitalar.
Quadro 12 - Revestimentos

Piso

Paredes
Teto
Paredes
Cobogós
Passeios
Estacionamentos

Revestimentos internos
Áreas secas
Piso vinílico de cor clara
Áreas molhadas
Revestimento cerâmico antiderrapante de
cor clara
Salas de exames
Mantas
vinílicas
homogêneas
e
condutivas com propriedades dissipativas
de carga eletrostática
Áreas de internação
Granilite de cor clara
Ambientes no geral
Pintura em tinta acrílica
Áreas molhadas
Revestimento cerâmico em cor clara
Áreas de internação
Revestimento cerâmico em cor clara
Ambientes no geral
Forro de gesso acartonado branco com
acabamento liso.
Revestimentos externos
Paredes externas em concreto aparente e pintura em tinta acrílica
na cor branca
Pintura em tinta acrílica na cor preta
Passeios em blocos de concreto com dimensões de 1,20 x 0,60
Estacionamentos com piso em cobograma com permeabilidade de
50%
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Para as esquadrias, a maioria das portas utilizadas são em madeira laminada
com revestimento melanímico branco. Há a especificidade das portas adaptadas
conforme a NBR9050/2015 e a porta com proteção de chumbo da sala de exames
radiológicos. Excetuam-se ainda e as portas de vidro temperado de 10 mm e as portas
de vidro pintado das cabines dos vestiários. As janelas são todas em vidro temperado
de 8mm, com caixilho em alumínio na cor preta. Para as janelas de altura convencional
(altura de 1,00m e peitoril de 1,10m) foram especificadas folhas de correr, enquanto
as janelas altas são, em sua maioria, basculantes. Apenas as janelas altas dos
ambientes que integram o setor cirúrgico possuem o vidro fixo, sendo colocadas
apenas para aproveitamento da iluminação natural.
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6.7 Resultado formal
O resultado formal do projeto alcançado segue apresentado nas perspectivas
externas e internas (da área de recepção) ilustradas abaixo.
Figura 56 - Perspectiva externa 1

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
Figura 57 - Perspectiva externa 2

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Figura 58 - Perspectiva externa 3

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
Figura 59 - Perspectiva interna 1

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Figura 60 - Perspectiva interna 2

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Figura 61 - Perspectiva interna 3

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Ao término do desenvolvimento do projeto da Unidade de Saúde Animal,
considera-se que os objetivos propostos desde as etapas de planejamento foram
atendidos satisfatoriamente. Entende-se que o projeto atende às especificidades de
uma construção pública e tem capacidade para suprir as demandas dos animais
comunitários da cidade.
A adoção da abordagem multimetodológica teve papel significativo na
elaboração do projeto, na medida em que estabelece passos que são perceptíveis no
desencadear do produto final, bem como permite um processo de projeto mais
reflexivo e consciente sem seguir etapas necessariamente lineares. A partir dos
recursos obtidos na etapa de análise, principalmente nos estudos empíricos das
referências projetuais, foi possível obter a compreensão da organização funcional dos
equipamentos assistenciais de saúde voltados aos animais, auxiliando no atendimento
aos objetivos do trabalho.
Elencar as condicionantes de projeto que surgem a partir do referencial teórico
e empírico mostrou-se uma ferramenta relevante para a percepção do rebatimento
desses estudos na tomada de decisões e no estabelecimento de diretrizes.
Entende-se que, por limitações de ordem pessoal, algumas das condicionantes
apontadas como desejáveis não puderam ser desenvolvidas neste trabalho, a exemplo
da utilização de materiais que assumem não só função construtiva como também
estética, sendo o próprio material o produto final. Ainda, apontou-se os materiais de
acabamento como elemento de peso na definição dos custos na arquitetura hospitalar,
no entanto a questão da escolha dos acabamentos não foi desenvolvida como
desejado. Outro ponto não desenvolvido foi a solução de iluminação natural às salas
que não possuem abertura para o exterior.
Do ponto de vista pessoal, a elaboração desse projeto reflete em muita
satisfação. Não apenas por ter atingido um resultado coerente, como também em
poder aliar o fazer profissional a uma causa que me é pessoalmente relevante,
mantendo-se ainda pertinentes as justificativas apontadas para a definição deste tema.
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