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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como produto o projeto arquitetônico do Complexo Ambulatorial 

do Hospital Universitário João de Barros Barreto da Universidade Federal do Pará em Belém 

– Pará. Trata-se de um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS). O trabalho transitou 

pela aplicação de conceitos arquitetônicos, pelos estudos de referências (teórico e empírico), 

pela programação, pelo estudo do terreno e condicionantes, pela concepção preliminar, 

finalizando com o anteprojeto de arquitetura. Os estudos de referência empíricos tiveram com 

base o edifício principal do Hospital Universitário João de Barros Barreto em Belém, o 

Hospital Sarah Kubitschek de Fortaleza (autor João Filgueiras de Lima – Lelé) e o Hospital e 

Maternidade São Luiz de São Paulo (autor Siegbert Zanettini). Parte da programação 

arquitetônica teve como base o Método “Problem Seeking de Peña e Parshal (2001). No 

processo de elaboração do projeto arquitetônico, buscou-se a incorporação de critérios de 

sustentabilidade, eficiência energética e humanização. Para a questão da sustentabilidade, teve 

destaque o estudo da utilização de águas pluviais para uso não potável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras Chave: Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), Sustentabilidade, Eficiência 

Energética. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this dissertation is the architectural project of the ambulatory 

complex of the Federal University of Pará in Belém. It is a health care establishment whose 

focus is sustainability, energy efficiency and humanization. This design went through the 

application of architectural concepts, the study of references (theorical and empirical ones), 

planning, examining the terrain and its conditions and the preliminay design and resulted in a 

preliminary architecture blueprint. The empirical research is based on the main building of the 

Hospital Universitário João de Barros Barreto in Belém, Hospital Sarah Kubitschek of 

Fortaleza (Architect João Filgueiras de Lima - Lelé) and Hospital e Maternity São Luiz of São 

Paulo (Architect Siegbert Zanettini). Part of the planning is based on the method "Problem 

Seeking of Pena and Parshal (2001)". During the development process I sought to incorporate 

sustainability criterias, energy efficiency and humanization. In relation to sustainability the 

dissertation focuses on the utilization of rainwater for non-potable usage. 
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1 INTRODUÇÃO 

A questão ambiental, dentre as quais estão inseridas as mudanças climáticas no 

planeta, é o foco das discussões da sociedade mundial. A conservação da natureza e a 

preocupação com a utilização racional dos recursos naturais e energéticos fazem com que 

tenhamos que projetar edifícios focados na sustentabilidade, ou seja, projetos que minimizem 

o consumo energético e de recursos materiais e que evitem agredir a natureza. 

Os projetos de edifícios, considerando os fatores naturais (clima, topografia, 

paisagem), as técnicas projetivas e construtivas (forma de construção, estratégias 

bioclimáticas), os equipamentos, a envoltória (cobertura, paredes e aberturas) e os materiais 

sustentáveis, proporcionam conforto, além de economia de materiais e energia, ou seja, 

projetos mais sustentáveis. 

Em edificações nas regiões de clima tropical úmido, como é a cidade de Belém (PA), 

os elementos e fatores climáticos: temperatura do ar, radiação solar, precipitação 

pluviométrica, ventilação e umidade, vegetação e topografia, têm papel muito importante na 

concepção de espaços para as diversas atividades desenvolvidas pelo homem. 

Quando se trata de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), devido à sua 

complexidade e o estado clínico e psíquico do usuário (paciente), as edificações devem ser 

confortáveis e ambientalmente sustentáveis.  

Com objetivo de construir um novo prédio que atenda a demanda dos pacientes e do 

corpo clinico do Hospital, a Direção do Hospital Universitário João de Barros Barreto 

(HUJBB), da Universidade Federal do Pará, solicitou um projeto arquitetônico de um prédio 

para os serviços ambulatoriais, de diagnóstico e terapia e de emergência clínica, a ser 

edificado em terreno anexo, cedido pelo Governo do Estado do Pará.  

O Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) dispõe de algumas 

unidades médicos-assistenciais que se encontram em atividades no prédio central. Porém, há 

necessidade da abertura de espaço neste prédio central para a implantação de outros serviços 

hospitalares de internação. Além disso, as instalações físicas e prediais do ambulatório, da 

imagenologia, da reabilitação e de outros serviços do HUJBB já não comportam a capacidade 

atual de atendimento. Há também problemas com o fluxo, segurança e controle dos pacientes 

ambulatoriais.  

O objeto de estudo é o projeto arquitetônico, em nível de anteprojeto, de um 

Complexo Ambulatorial do HUJBB. O projeto refere-se a um edifício assistencial de saúde 

(ou Estabelecimento Assistencial de Saúde – EAS), com os seguintes serviços: Ambulatórios 
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(consultórios), Diagnóstico e terapia (imagenologia, métodos gráficos, hemodiálise, 

reabilitação, laboratório de patologia clínica, patologia bucal, hospital-dia, pesquisa clínica e 

outros serviços) e ainda o apoio técnico e logístico (farmácia ambulatorial e infraestrutura), 

além da Emergência clínica. A edificação será locada em terreno limítrofe ao HUJBB, cidade 

de Belém (PA)  

 O objetivo geral é elaborar o projeto arquitetônico do Complexo Ambulatorial do 

HUJBB com vistas à sustentabilidade, à eficiência energética e à qualidade em humanização.  

O nome sugerido para edifício foi Complexo Ambulatorial. A justificativa foi pelo 

fato de haver um grande número de serviços ambulatoriais inserido no prédio. 

O trabalho aborda, no primeiro capítulo, a arquitetura em regiões de clima quente 

úmido. Enfoca os dados climáticos da cidade e suas estratégias bioclimáticas. O segundo 

capítulo discorre sobre ambientes hospitalares e traz um sucinto histórico dessa tipologia e 

sobre a humanização em estabelecimentos assistenciais de saúde. O terceiro capítulo discorre 

sobre os procedimentos metodológicos. O quarto capítulo traz a aplicação do conceito 

arquitetônico ao projeto do Complexo Ambulatorial. O quinto traz os estudos de referenciais 

empíricos. Neste capítulo, estudou-se o Edifício do Hospital João de Barros Barreto, o Sarah 

Kubitscheck de Fortaleza e o Hospital e Maternidade São Luiz de São Paulo. O sexto capítulo 

trata de programação arquitetônica através da metodologia de programação “Problem 

seeking” e as matrizes de interrelacionamentos. Neste capítulo, estudaram-se os 

condicionantes legais, ambientais, e do terreno.  O sétimo é a concepção do projeto e os 

critérios de sustentabilidade e eficiência energéticas aplicados ao projeto. O oitavo é o 

desenvolvimento do projeto do Complexo Ambulatorial. As considerações finais fecham o 

nono capítulo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A arquitetura em regiões de clima quente-úmido 

2.1.1 Classificação e características climáticas da região 

Para a região amazônica, segundo Nascimento (1995), os tipos climáticos pela 

classificação Köppen são o clima tropical chuvoso sem período seco (Afi), o clima tropical 

chuvoso com pequeno período seco (Am) e o clima tropical chuvoso com nítido período seco 

(Awi). O Estado do Pará, segundo a mesma classificação, também pertence aos três tipos 

climáticos citados anteriormente. A cidade de Belém, segundo esta classificação, é do subtipo 

climático Af – equatorial úmido, sendo suas principais características as altas temperaturas 

(máxima de 38 Cº, mínima de 20 Cº), ventos com velocidade reduzida e constantes momentos 

de calmaria (velocidade média de 2,6 a 2,9m/s e a calmaria de 45% nos 12 meses), altos 

índices de umidade relativa do ar e precipitações pluviométricas abundantes, variando de 

1.500 a 3.000mm anuais (período mais chuvoso de dezembro a maio é considerado o inverno 

belenense com).  

Conforme a figura 1, a classificação climática da região amazônica é equatorial e 

tropical zona equatorial. Já a classificação climática do estado do Pará e da cidade de Belém é 

equatorial (BRASIL, [2002]a).  

Figura 1 - Classificação climática do Brasil do IBGE (climas zonais ou genéticos) 

 

                                           Fonte: Brasil, [2002]a. Adaptado pelo autor. 

Pará 

Belém 
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Outro modelo de classificação climática, conforme a figura 2, (BRASIL, 1979) 

subclassifica o clima do Estado do Pará em clima que vai de “sem seca” a “seco de 4 a 5 

meses”. A cidade de Belém é subclassificada em clima “sem seca”.  

Figura 2 - Modelo de classificação climática do IBGE. 

 

            Fonte: Brasil, 1979. 

            Adaptado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 A cidade de Belém 

A cidade de Belém localiza-se na região Norte do Brasil, no Estado do Pará. Suas 

coordenadas geográficas são: latitude 01°23'.6 Sul  e longitude 048°29'.5 Oeste, portanto, 

muito próxima ao equador. Ela nasceu através das expedições da Coroa Portuguesa na foz do 

rio Amazonas. Foi fundada a 12 de janeiro de 1616 (NASCIMENTO, 1995). 

 Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

população de Belém é de 1.393.399, área territorial de 1.059,4km², densidade demográfica de 
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1.315,27 habitantes/km². A população da região metropolitana é de 2.101.883 habitantes 

(BRASIL, 2010a). 

2.1.3  As condições climáticas da cidade de Belém 

A figura 3 (gráfico) representa a precipitação pluviométrica média mensal de Belém 

no período de 1961 a 1990 e a curva acumulada mensal do ano de 2011. Nele, visualiza-se a 

maior precipitação pluviométrica no período de janeiro a junho. 

Figura 3 - Precipitação pluviométrica mensal de Belém 

 

                                   Fonte: Brasil, 2011 

 

A carta solar de Belém é representada na figura 4. Percebe-se a predominância das 

elevadas temperaturas na cidade, acima dos 25°, na maior parte do tempo (marcação 

vermelha).  

Figura 4 - Carta solar para a cidade de Belém: (1) 22/dez a 21/jun,  (2) 22/jun a 21/dez 

 

                     Fonte: UFSC, [199-].  
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A figura 5 representa a rosa dos ventos para a freqüência de ocorrência dos ventos e 

a direção predominante, respectivamente. Percebe-se que a direção predominante dos ventos é 

no sentido Leste-Nordeste e a velocidade máxima é em torno de 4m/s.  

Figura 5 - Rosa dos ventos para Belém 

 

            Fonte: UFSC, [199-]                                                   Fonte: UFSC, [199-] 

 

A figura 6 representa a Carta Bioclimática para Belém, onde os dados de temperatura 

e umidade relativa de um ano típico são plotados. As zonas delimitadas indicam as principais 

estratégias de projeto de acordo com o clima analisado. Observa-se que os pontos na área de 

número 2 ocorrem com muita freqüência. Isto indica que na região se precisa de muita 

ventilação. 

Figura 6 - Carta Bioclimática com TRY de Belém 

 

                           Fonte: Goulart; Lamberts; Firmino, 1998, p. 18      
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2.1.4       As diretrizes construtivas para Belém 

O Brasil apresenta 8 zonas bioclimáticas (ABNT, 2005), conforme a figura 7. A 

cidade de Belém pertence à zona bioclimática 8 (Z-8). 

Figura 7 - Zoneamento bioclimático brasileiro 

 

                                         Fonte: ABNT, 2005, p. 3 

 

As diretrizes construtivas para a zona bioclimática 8 são as seguintes (ABNT, 2005):  

a – Para o tamanho das aberturas para ventilação, a norma indica a utilização de grandes 

aberturas, ou seja, aberturas com área maior que 40% da área do piso. A justificativa é para 

favorecer a ventilação natural cruzada
1
 devido às condições de temperatura e umidade relativa 

da região.  

b – Para a proteção das aberturas, a norma indica o uso de protetores solares para o 

sombreamento. A justificativa para o sombreamento é evitar a entrada de radiação solar direta 

no edifício. 

                                                

1
 A ventilação cruzada é obtida através da circulação de ar pelos ambientes da edificação, portanto, 

para haver este tipo de circulação, é necessária a abertura em duas faces opostas do ambiente, bem como ser 

atentado para a direção dos ventos predominantes da região e para o entorno, pois este pode alterar 

significativamente a direção dos ventos. 
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c – Para os tipos de vedações externas, a norma especifica o uso de paredes e coberturas leves 

e refletoras, conforme tabela 1. A justificativa para as superfícies serem refletoras e leves é 

evitar o acúmulo de energia térmica nelas e, consequentemente, o efeito da inércia térmica.  

Tabela 1 – Transmitância Térmica2, Atraso Térmico3 e Fator de Calor Solar4 para vedações externas (Z - 8) 

 

          Fonte: ABNT, 2005, p. 19 

 

d – Para as estratégias de condicionamento térmico nesta região, devido à temperatura elevada 

em quase todo o ano, o condicionamento passivo será insuficiente durante as horas mais 

quentes. Neste caso, o uso de resfriamento artificial é necessário para amenizar a eventual 

sensação de desconforto térmico por calor. As sensações térmicas, através da 

desumidificação, são melhoradas pela renovação do ar saturado dos ambientes internos pelo 

ar externo, através da ventilação artificial ou natural. 

2.1.5 Procedimentos básicos para arquitetura local - Práticas construtivas  

Segundo Machado (1986), para se ter um ambiente confortável e salubre, o controle 

natural das ações dos elementos básicos do clima e da paisagem sobre as edificações podem 

ser obtidos pela adoção dos procedimentos: o cobrir, o abrir e o plantar.  

O cobrir significa a função de abrigar o edifício do meio externo, neste caso, as 

funções são dadas ao piso, às paredes e às coberturas (função de envolver o edifício). O cobrir 

protege a edificação da radiação solar, da chuva, da ventilação, da umidade. A cobertura, por 

                                                

2 Transmitância Térmica ou Coeficiente Global de Transferência de Calor como o inverso da 

resistência térmica total. 
3 Fator de calor solar como Quociente da taxa de radiação solar transmitida através de um componente 

opaco pela taxa da radiação solar total incidente sobre a superfície externa do mesmo. 

4 Atraso Térmico como o Tempo transcorrido entre uma variação térmica em um meio e sua 

manifestação na superfície oposta de um componente construtivo submetido a um regime periódico de 

transmissão de calor. 
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ser a superfície mais exposta às intempéries, deve ser impermeável, permitir fácil escoamento 

das águas e proteger as paredes e aberturas. A cobertura deve ser também de material leve e 

reflexivo. O uso de claraboias, lanternins, beirais ventilados e chaminés facilita a ventilação 

da cobertura. O uso de grandes beirais em edificações baixas (1 a 3 pavimentos) protege as  

aberturas e as paredes de insolação e da chuva. A figura 8 exibe o uso de beirais para a 

proteção das aberturas e paredes. 

Figura 8 - Biblioteca central da UFPA 

 

                               Fonte: UFPA, 2009a 

 

As figuras 9 e 10 exibem o uso de beirais bem como o uso de varandas para a 

proteção das aberturas, paredes e das pessoas. 

Figura 9 - Chalé do Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) 

 

                                Fonte: UFPA, 2009b 
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Figura 10 - Pousada Uacari em Tefé - Amazonas 

 

                                             Fonte: Pousada Uacari, 2012 

 

A cobertura também é usada em passarelas para a proteção de pedestres contra a 

chuva e o sol (figura 11). 

Figura 11 - Passarela do campus profissional da UFPA 

 

                                        Fonte: UFPA, 2011a    

 

As paredes têm a função de divisória entre o meio externo e interno, podendo 

também, às vezes, ter a função estrutural. As paredes permitem a privacidade, segurança e 

proteção às intempéries. Um exemplo de parede adequada a este clima é a parede dupla 

ventilada, figura 12. Assim como nas coberturas, as paredes também devem ser constituídas 

de materiais leves e reflexivos. Quando possível, a eliminação de paredes ou o uso de 

elementos vazados ou combogós também contribuem para redução da capacidade de 

acumulação da energia térmica dos materiais, bem como para uma melhor ventilação e, 

conseqüentemente, melhor troca térmica.  
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Figura 12 - Fachada com parede dupla ventilada de painel cerâmico 

 

                          Fonte: TÉCHNE, 2011. Capa.  Adaptado pelo autor. 

 

Para a proteção das aberturas nas paredes, usam-se brises. Dependendo do ângulo de 

incidência solar e o que se deseja proteger, podem ser verticais e horizontais. Existem de 

diversas formas e materiais (metálico, concreto, madeira). Os metálicos podem ser fixos ou 

móveis, com isolamento (figura 13) e sem isolamento. Os móveis podem ser automáticos ou 

manuais.  

Figura 13 - Aplicação de termobrises em fachadas 

 

                                       Fonte: Hunter Douglas, 2008, p.1. Adaptado pelo autor. 

 

Também para proteção das aberturas nas paredes contra a incidência da radiação solar 

e as intempéries, usam-se varandas e marquises. Estas soluções não comprometem a 

ventilação. 

As janelas, que são partes integrantes do cobrir e ao mesmo tempo do abrir, devem 

permitir sua máxima abertura, mas sem comprometer sua proteção ao sol e às intempéries.  

Como exemplos de janelas que permitem a máxima abertura, citam-se as janelas de correr 

horizontal e vertical (100% de abertura), janelas de abrir, janelas pivotantes e basculantes 

(tipo máximo ar). 
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O abrir relaciona-se à ventilação e à aeração. A aeração proporciona a renovação do 

ar no edifício, tornando o ar menos viciado (ar não renovado). A ventilação proporciona a 

troca térmica entre o corpo e o ambiente. O abrir, no edifício, não deve ocasionar a entrada de 

radiação solar direta, das chuvas e do ar externo mais quente. Quanto à importância da 

ventilação, podemos dizer que é um elemento climático preponderante no clima da região. 

Segundo Machado (1986, p. 94), “A ventilação é o elemento do clima mais importante para a 

condição de conforto e para o controle dos efeitos da umidade e temperatura”.  

A ventilação não se restringe somente aos ambientes internos da edificação. O piso 

elevado
5
 favorece a ventilação e a aeração, reduzindo o excesso de umidade proveniente do 

solo. A elevada umidade, além das questões relacionadas a conforto térmico, contribui para a 

proliferação de microorganismos e prejudica o desempenho e manutenção dos equipamentos, 

principalmente pela oxidação de componentes metálicos. 

O plantar ou preservar relaciona-se ao uso da flora para promover a proteção do 

edifício à radiação solar direta e difusa, o controle do fluxo de ar (ventilação), a absorção da 

energia pelos vegetais, a preservação do solo, o sombreamento para as pessoas e o 

embelezamento da paisagem. A figura 14 evidencia a vegetação que envolve o prédio da 

Prefeitura do campus. A figura 15 mostra o efeito sombreador que a vegetação proporciona às 

pessoas. 

Figura 14 - Edifício da Prefeitura do Campus do Guamá 

 

                            Fonte: UFPA, 2011b 

                                                

5 É o piso executado acima do solo. Fica apoiado em um sistema estrutural, geralmente de aço, 

concreto ou madeira e forma um colchão de ar entre o solo e o piso. 
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Figura 15 - Instituto de Ciências Biológicas da UFPA 

 

                            Fonte: UFPA, 2010 

2.2 Ambientes hospitalares 

2.2.1 Histórico sobre edifícios hospitalares 

A palavra hospital é de origem latina (Hospitalis). Vem de hospes (hóspedes), pois 

antigamente essas casas de assistência recebiam peregrinos, pobres e enfermos. Hospitium era 

chamado o lugar em que se recebiam hóspedes. Deste vocábulo originou-se o termo hospício 

(estabelecimentos ocupados permanentemente por enfermos pobres, incuráveis e insanos) e o 

termo hospital (estabelecimentos reservados para tratamento temporário dos enfermos).  

O termo hospital, como é usado atualmente, tem a mesma acepção da palavra grega 

nosocomium, cujo significado é tratar os doentes. Dependendo do aspecto da obra 

assistencial, outros vocabulários davam-lhes origens, como por exemplo: nosodochium (lugar 

de receber os doentes), ptochodochium ou ptochotrophium (asilo para os pobres); 

poedotrophium (asilo para as crianças), orphanotrophium (orfanato), gynetrophium (hospital 

para mulheres), zenodochium ou xenotrophium (refúgio para viajantes e estrangeiros), 

gerontokomium (asilo para velhos), arginaria (para os incuráveis) (BRASIL, 1965). 

A Organização Mundial da Saúde define Hospital como parte de uma organização 

médica e social, que tem a missão de proporcionar à população uma assistência médico-

sanitária completa, tanto curativa como preventiva, e cujos serviços externos abrangem até o 

âmbito familiar; tendo também a função de centro de formação de pessoal da saúde e de 

investigação biológica e psico-social. 

Segundo Miquelin (1992, p. 23), 
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 Hospitais são empreendimentos complexos, que abrigam pessoas em confronto com 

emoções e incertezas nos momentos mais críticos da existência humana: 

nascimento, sofrimento profundo, risco de vida, dor, doença, cura, qualidade de 

vida, morte. 

 

 As raízes mais antigas das instituições hospitalares são encontradas no Egito e na 

Índia. No Egito, representada pelo templo de Saturno. Na índia, documentada em textos 

médicos em sânscritos (Rig Ved e Atharva Veda), datados de 1.500 a.C. (BRASIL, 1965). 

Na idade Média, segundo Miquelin (1992), a morfologia básica do hospital era a 

nave e suas combinações. Próximo a ela, geralmente havia pátios ou claustros, que 

distribuíam as circulações através de galerias. São exemplos de edificações desta época o 

Domus Dei – Hospital do Santo Espírito de Lubeck (1286) (figura 16), o Hospital Cavaleiros 

de Rhodes (1440), o Bimaristan de Qalawun (1284) e o Hospital do Complexo de Edirne 

(1476 a 1512). 

Figura 16 - Planta do Hospital de Lubeck 

 

                                                                 Fonte: Miquelin, 1992, p. 37 

 

No Renascimento, foram utilizadas duas formas básicas: a cruciforme e a do pátio 

interno ou claustro. Neste período, o progresso das ciências contribuiu naturalmente para o 

desenvolvimento dos hospitais. A preocupação com a saúde com vistas à salubridade, 

mortalidade e saneamento dos edifícios de saúde fez com que fossem introduzidas soluções 

refinadas, tais como: cabines sanitárias junto aos leitos e sistema de esgoto sanitário através 

de fossas, cujo sistema aproveitava a pressão e o volume de águas pluviais. Um grande 

exemplo da construção desta época é o Ospedale Maggiore de Milão (1456). 
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Em 1772, ocorreu um grande incêndio no Hotel Dieu de Paris, que fora construído 

em 829 no modelo Domi Dei. Em 1788, a Academia de Ciências de Paris ficou encarregada 

de elaborar um programa para construção de um novo hospital. A Academia recomendou a 

tipologia pavilhonar do Royal Naval Hospital de Plymouth, na Inglaterra. O arquiteto Bernard 

Poyet desenvolveu o projeto de um hospital na ilha dos Cisnes destinado a substituir o Hôtel-

Dieu de Paris. Ele propôs o projeto de um hospital de 1.200 leitos e adotou os conceitos de 

iluminação e ventilação do hospital Royal Naval Hospital de Plymouth. As conclusões da 

Academia estão resumidas nas seguintes proposições (BRASIL, 1965): 

a - 1.200 leitos em cada hospital; 

b - Redução de leitos por enfermaria; 

c - Maior isolamento entre as salas; 

d - Salas dispostas a terem aberturas em todos os lados para renovação do ar; 

e - Pavilhões dispostos paralelamente e orientados no sentido mais favorável; 

f - Exposição das fachadas no sentido Norte/Sul; 

g - Construção pavilhão térreo para enfermos, exceto quando houvesse escassez de terreno, 

neste caso, seria admitida a construção de dois pavimentos; 

h - Concessão para três andares; em excepcionais casos, sendo o mais elevado para os 

empregados, o térreo e o intermediário para os enfermos. 

A construção do Royal Naval Hospital em 1756 dá um salto na evolução do projeto 

de edifícios hospitalares na Era Industrial. Nele, são propostas a redução do número de leitos 

das enfermarias e o conceito pavilhonar. No final deste mesmo período, surge a morfologia 

pavilhonar baseada na enfermaria aberta, nomeada de enfermaria Nightingale. As enfermarias 

Nightingale são uma homenagem as observações da enfermeira Florence Nightingale quanto 

ao sistema pavilhonar (figura 17). Ela concluiu que as enfermarias deveriam ter pé-direito alto 

e janelas entre leitos para permitir a ventilação cruzada e iluminação natural. As instalações 

sanitárias deveriam ficar em uma das extremidades e os serviços de enfermagem ocupando o 

espaço entre o salão e o corredor. Também nesta configuração, houve a separação entre a 

cirurgia e diagnósticos, os consultórios e a administração. O Hospital Lariboisere de 1846, a 

Santa Casa de São Paulo de 1884 e o St. Eloi em Montepelier de 1890 são exemplos de 

hospitais pavilhonares. O Hospital Johns Hopkins de 1876 é exemplo de hospital pavilhonar 

Nightingale (MIQUELIN, 1992). 
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Figura 17 - Planta do Hospital de St. Thomas 

 

                                                                     Fonte: Miquelin, 1992, p. 47 

No início do século passado, os hospitais pavilhonares cedem espaço para os de 

tipologias verticais ou monoblocos verticais. As justificativas para esta nova tipologia são as 

seguintes (BRASIL, 1965): 

a - Economia de construção e manutenção; 

b - Facilidade dos transportes de pessoal e material; 

c - Concentração das instalações; 

d - Melhor disciplina interna e de vigilância; 

e - Melhores condições de isolamento por pavimento; 

f - Maior afastamento do ruído, da poeira e dos insetos; 

g - Facilidade de contacto e cooperação do pessoal técnico; 

h - Facilidade de administração  

Hoje, a maioria dos edifícios hospitalares segue esta tipologia. Com a verticalização 

dos edifícios, Medeiros (2005) identificou,  cronologicamente, na arquitetura hospitalar do 

ocidente, do moderno ao pós-moderno, quatro tipos de edificações: a Torre sobre pódio, a Rua 

hospitalar, o Sanduíche e o Shopping Center/hotel/residência. 

A Torre sobre pódio (figura 18) caracteriza-se pelo uso racional, eficiente e 

produtivo dos espaços. As unidades funcionais são hierarquicamente distribuídas em zonas: 

internação, clínica e apoio. Há a redução do número de leitos por enfermarias e surgem os 

apartamentos individuais. Os fluxos de pacientes, funcionários, resíduos e material são 
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separados e hierarquizados. O partido é de planta retangular com vários pavimentos; o pódio, 

mais largo e com poucos pavimentos, concentra a clínica e o apoio; a zona de internação 

destaca-se por ser estreita e com vários pavimentos. 

Figura 18 - Tipologia Bloco sobre pódio 

 

                                                            Fonte: Medeiros, 2005, p. 88 

 

Com o crescimento dos serviços prestados pelos hospitais, devido aos avanços 

médicos e tecnológicos, surge a necessidade de expansão dos edifícios, sem que acarrete a 

paralisação de suas atividades. Surge a tipologia Rua hospitalar (figura 19), que se caracteriza 

pelo agrupamento de unidades distribuídas em áreas espalhadas e independentes, conectadas 

por uma circulação principal. Nesta tipologia, as unidades expandem-se independentes uma 

das outras. A volumetria é composta por uma série de blocos, de pouca altura, cujas 

extremidades são áreas de expansão. 

Figura 19 - Tipologia Rua hospitalar 

 

                                              Fonte: Medeiros, 2005, p. 89 

 

A tipologia sanduíche (figura 20) tem sua organização espacial em função dos 

equipamentos médicos hospitalares e a obsolescência causada pelo avanço tecnológico. A 
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zona clínica se coloca como a mais importante, utilizando equipamentos de alta tecnologia. O 

partido é em bloco monolítico vertical com inserção de pavimentos técnicos entre a internação 

e as clínicas. 

Figura 20 - Tipologia Sanduíche 

 

                                                     Fonte: Medeiros, 2005, p. 90 

 

Já no Pós-modernismo, surge a tipologia Shopping Center, que se caracteriza pela 

organização espacial em torno de um pátio interno ou átrio (figura 21). Neste partido, o foco é 

o paciente internado e o átrio traz a sensação de um espaço agradável, personalizado, humano. 

Figura 21 - Tipologia Shopping Center 

 

                                                                     Fonte: Medeiros, 2005, p. 91 

2.2.2 Os estabelecimentos assistenciais de saúde no Brasil 

No Brasil, o primeiro hospital fundado foi a Santa Casa de Santos, em 1543. 

Atualmente, os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS)
6
 fazem parte do Sistema 

Único de Saúde (SUS). O SUS foi criado pela Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080/1990) que 

                                                

6 Os EAS são a denominação dada a qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde à 

população que demande acesso de pacientes, em regime de internação ou não, qualquer que seja o seu nível de 

complexidade. 
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regulamentou a Constituição de 1988. Ela também estabeleceu as competências dos entes 

federativos (governo federal, estadual e municipal) em relação ao atendimento á saúde.  

As atribuições que todos estes estabelecimentos devem executar para dar assistência 

médica estão contidas na Resolução de Diretoria Colegiada nº 50 (RDC-50) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2004a). São elas: 

 

A - Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime 
ambulatorial e de hospital-dia – atenção à saúde, incluindo atividades de promoção, 

prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de 

forma programada e continuada;  

B - Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde - atendimento a 

pacientes externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou com 

risco de vida (emergência);  

C - Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação - 

atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por 

período superior a 24 horas (pacientes internos);  

D - Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia - atendimento a 

pacientes internos e externos em ações de apoio direto ao reconhecimento e 
recuperação do estado da saúde (contato direto);  

E - Prestação de serviços de apoio técnico - atendimento direto a assistência à saúde 

em funções de apoio (contato indireto);  

F - Formação e desenvolvimento de recursos humanos e de pesquisa - atendimento 

direta ou indiretamente relacionado à atenção e assistência à saúde em funções de 

ensino e pesquisa;  

G - Prestação de serviços de apoio à gestão e execução administrativa - atendimento 

ao estabelecimento em funções administrativas;  

H - Prestação de serviços de apoio logístico - atendimento ao estabelecimento  em  

funções  de  suporte operacional (BRASIL, 2004a, p. 37). 

 
 

A norma descreve todas as atribuições que devem ser incluídas em serviços 

assistenciais de saúde. Porém, dependendo das características de atendimento e do porte da 

edificação, podem ser usadas somente algumas das atribuições acima. Por exemplo: um 

hospital universitário de alta complexidade utilizará as atribuições contidas nas letras de A a 

H. Mas um ambulatório, tipo posto de saúde, poderá funcionar somente com as atribuições 

contidas nas letras A, E, G e H. Um centro de diagnóstico funcionará somente com as 

atribuições contidas nas letras D, F, G e H. 

2.2.3 Humanização nos estabelecimentos de saúde no Brasil 

No Dicionário Michaelis (MICHAELIS, 1998, p.1116), humanizar ou humanar 

significa tornar humano, benévolo, afável, dar a condição de homem a, tornar-se humano, 

afável; humanizar-se; civilizar. No Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2009, p. 1064), 

humanizar significa, além dos citados acima, adquirir hábitos sociais polidos. 
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No texto Arquitetura e humanização, Kowaltowski (1989) discorre sobre a 

identificação de duas hipóteses que permeiam o movimento de humanização. São elas: o 

determinismo e o projeto baseado em princípios arquitetônicos. 

Para Kowaltowskim (1989, p. 129),   

 

A arquitetura humanizada enfatizaria a necessidade de uma escala humana, edifícios 

de pequeno porte, muito paisagismo, variações e ordens espaciais, manipulação 

pelos usuários, harmonia de cores e da ornamentação, materiais macios, desgaste 

lento com manutenção e cuidados adequados. 

 

Do conceito acima, verifica-se que os arquitetos, quando da concepção de seus 

projetos, buscam produzir ambientes humanos onde enfatizam o paisagismo, a estética, a 

escala, as cores e o conforto. Kowaltowski (1989) ratifica isto afirmando que a satisfação com 

o ambiente físico parece ser a definição coerente da arquitetura humanizada.  

No caso de edifícios hospitalares, a arquitetura pode ou não contribuir para melhora 

do paciente. Para Martins (2004), a arquitetura pode ser um instrumento terapêutico se 

contribuir para o bem-estar físico do paciente. Ainda afirma que a humanização do ambiente 

físico hospitalar também contribui para a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais 

envolvidos. Neste sentido, a projeto arquitetônico deve levar em consideração os anseios e 

aspirações não só dos pacientes, mas também dos profissionais (trabalhadores).  

Para Abdalla et al (2004, p. 31),  

 

Deve-se cuidar da produção de espaços, criando ambientes adequados às tarefas, 

mas não esquecendo das áreas de convivência e de atividades recreativas, além de 

outras que venham despertar a sensibilidade, favorecer mudanças e crescimento dos 

indivíduos usuários da edificação, estabelecendo o equilíbrio entre o aspecto 

racional e o subjetivo.  

 

Pensando na qualidade de atendimento à população prestado pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), em 2003, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, lançou a Política 

Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (PNH). Esta política propõe 

melhorias qualitativas na relação entre o usuário do SUS e o profissional que o atende e 

estimula a implantação de práticas de humanização e contribuição entre gestores, 

profissionais de saúde e usuários. Para a concepção de edifícios assistenciais de saúde, esta 

política propõe, para os usuários e profissionais, ambientes mais acolhedores e mais 

confortáveis com qualidade nas instalações, equipamentos e condições ambientais (adequação 

e criação de esperas, sinalização visual, instalações físicas e aparência do hospital, espaços 

para recreação e convivência dos usuários) e área de descanso para profissionais (BRASIL, 

2004b). 
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2.3 Sustentabilidade 

Da definição do Relatório Brundtland
7
, pode-se conceituar sustentabilidade como 

sendo a capacidade de suprimento das necessidades das gerações presentes, sem comprometer 

as gerações futuras e sem que isto ultrapasse a capacidade de suporte da natureza e do planeta. 

Percebe-se que há no conceito acima um intervalo de tempo – presente e futuro. Isto mostra 

que a sustentabilidade não é um estado, mas sim um processo. 

A sustentabilidade, de uma forma mais ampla, está apoiada em três aspectos: o 

ambiental, o social e o econômico (KEELER; BURKE, 2010). Por isso, se não houver 

integração e harmonia (equilíbrio) entre esses três aspectos, dificilmente se chega à 

sustentabilidade. 

O aspecto ambiental está relacionado ao equilíbrio entre a proteção ao ambiente 

físico, seus recursos e o seu uso. O aspecto social trata do desenvolvimento de sociedades 

quanto às oportunidades ao desenvolvimento humano (justiça social). O aspecto econômico 

está relacionado aos recursos e sua disponibilidade para a sociedade. 

2.3.1 Arquitetura sustentável 

Neste trabalho, não se enfocou a origem da arquitetura sustentável, porém, desde os 

primórdios da civilização, a arquitetura produziu exemplares de arquitetura adequada ao clima 

e a utilização dos recursos disponíveis. 

Pode-se conceituar arquitetura sustentável como aquela que almeja a minimização 

dos impactos ambientais, sociais e econômicos, provocados pela construção de edifícios e 

equipamentos urbanos bem como o seu uso.  

Como a sustentabilidade na arquitetura também não deixa de ser um processo, passa 

antes por um projeto sustentável. Segundo Keeler e Burke (2010), o projeto sustentável e o 

projeto integrado devem ser vistos como equivalentes, sendo o projeto integrado uma 

evolução do projeto sustentável. O projeto integrado orienta a tomada de decisões referentes a 

consumo de energia, os recursos naturais e qualidade ambiental, exigindo, no seu processo, 

                                                

7
 Relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, 

publicado em 1987, conhecido por Relatório de Brundtland. Nele aparece a definição de desenvolvimento 

sustentável: “garantir que se satisfaçam as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações 

futuras de satisfazer as suas próprias necessidades”. O relatório da Comissão destacou questões de população, 

alimentação, segurança, saúde das espécies e dos ecossistemas, energia, indústria e desafios urbanos, 

principalmente em relação aos países em desenvolvimento (KEELER; BURKE, 2010).  
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um equilíbrio interno das várias prioridades para a obtenção de uma edificação sustentável. O 

projeto integrado deve atingir todas as questões relativas ao edifício, tais como: urbanismo, 

condicionantes climáticas, legislação, população abrangida, recursos financeiros e materiais, 

instalações, impactos ambientais, aproveitamento de recursos naturais, cultura social, 

tecnologias sustentáveis, educação para a prática de ações sustentáveis. 

O projeto integrado tem origem no planejamento, passando pela fase de projeto 

gráfico (plantas e textos), pela fase da execução, chegando à fase de uso e manutenção. Neste 

processo, a atuação de todos os atores: governo, arquitetos, engenheiros, construtores, 

instaladores, indústria, comércio e usuários, é de vital importância para o sucesso da 

arquitetura sustentável (KEELER; BURKE, 2010). 

2.3.2 Arquitetura sustentável em EAS 

A diferença entre a arquitetura sustentável de um edifício qualquer e um 

estabelecimento assistencial de saúde está relacionada à complexidade de programação que 

este último requer. Fora a especificidade de programação, os critérios de sustentabilidades 

aplicadas a um equipamento de saúde podem ser os mesmos aplicados a qualquer edificação. 

Em um equipamento de saúde, tipo hospital, sua complexidade envolve: 

a – O tamanho do edifício, geralmente superior a 10.000,00m²; 

b – Muitas unidades envolvidas: internação, lavanderia, cozinha, centro cirúrgico, unidade de 

tratamento intensivo (UTI), imagenologia, consultórios, laboratório, métodos gráficos; 

c – O tipo de serviço e o estado físico e psicológico do usuário (paciente); 

d – A existência de equipamentos específicos e de alta tecnologia. Exemplo: ressonância 

magnética, tomógrafo, endoscópio, acelerador linear, mamógrafo, aparelho de raios-x e 

bracterapia; 

e – As instalações específicas, tipo gases medicinais, instalações para qualidade do ar; 

f – Os materiais de acabamento com vistas à biossegurança; 

g – As normas técnicas específicas. 

2.3.3 Os critérios de sustentabilidade 

Empresas, organismos ou entidades, públicas ou privadas, trabalham na concepção 

de produtos sustentáveis, para aplicação em edificações e obras em geral. Os produtos são os 

mais diversos, podendo ser materiais, processos de gestão de produtos, classificação de 

edificação, materiais e equipamentos, programas computacionais, leis e normas técnicas. 

Destaca-se na área de edificações, a criação das certificações para classificação dos edifícios.  
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Existem várias certificações espalhadas pelo mundo. No Brasil, podemos encontrar a 

certificação americana LEED
8
 Health Care (USGBC, 2010), a francesa HQE (Haute Qualité 

Environnementale - Alta qualidade ambiental), concedida no Brasil pela Fundação Vanzoline 

com o nome de Processo Aqua, o Selo Azul da Caixa Econômica Federal – CAIXA ( JOHN; 

PRADO, 2010) e o selo Procel Edifica (BRASIL, 2010b). 

Com se trata de um processo de gestão, os certificadores produzem uma série de 

critérios ou categorias considerados sustentáveis, onde são atribuídos pontos ou outro método 

de avaliação do produto. 

Neste trabalho enfocaremos somente as certificações LEED Health Care (USGBC, 

2010), o Selo Azul da Caixa Econômica Federal (JOHN; PRADO, 2010) e o Selo Procel 

Edifica (BRASIL, 2010b). 

O Selo Casa Azul CAIXA é o primeiro sistema de classificação da sustentabilidade 

de projetos ofertado no Brasil. O Selo Casa Azul possui 53 critérios de avaliação, distribuídos 

em 6 categorias que orientam a classificação de projeto. É usado para edifícios residenciais, 

mas serve como base para aplicação em qualquer outro tipo de edifício. As seis categorias 

são: qualidade urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos 

materiais, gestão da água e práticas sociais. A classificação da certificação da CAIXA são o 

ouro (maior pontuação), a prata e o bronze (menor pontuação).   

Selo Procel Edifica (BRASIL, 2010b), calculado conforme a Regulamento Técnico 

de Qualidade do Nível de Eficiência Energética dos Edifícios Comerciais, de Serviços e 

Públicos – RTQ-C tem como critérios a avaliação de eficiência energética da envoltória, da 

iluminação e dos  equipamentos.  A classificação da certificação do selo vai do nível A (mais 

eficiente energeticamente) ao nível E (menos eficiente energeticamente).   

 LEED Health Care (Leadership in Energy and Environmental Design Rating 

Systems) – Sistema de certificação do U.S Green Building Council para área de saúde é 

composto de  7 (sete) tópicos, subdivididos em pré-requisitos e créditos. Os tópicos são: sítios 

sustentáveis, eficiência da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade do ar 

interno e inovação em projetos. A classificação da certificação do LEED Health Care é o 

certificado (menor pontuação), a prata, o ouro e a platina (maior pontuação).   

Independente de qualquer que seja o sistema de classificação, existe um núcleo 

comum entre os três sistemas de avaliação, diferenciando-os por causa da especificidade de 

                                                

8 LEED Health Care ( Leadership in Energy and Environmental design Design Rating Systems) – 

Sistema de certificação do U.S Green Building Council paraa área de saúde. 
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cada região, do processo de avaliação e do detalhamento de cada categoria, tópico ou critério 

adotado.  

A tabela 2 demonstra a semelhança existente entre as categorias, os tópicos ou os 

critérios de classificação da Caixa Econômica Federal, do LEED Health Care da U.S Green 

Building Council e o Procel Edifica do INMETRO. 

Tabela 2 - Quadro comparativo de sistemas de classificação para edifícios - 2010 

 

         Fonte: Autor 

2.3.4 As normas técnicas específicas para EAS 

Para exemplificar a complexidade de EAS quanto à legislação e normas técnicas, 

listaram-se no Apêndice A algumas normas que devem ser usadas em EAS, 

especificadamente no projeto do Complexo Ambulatorial do HUJBB. Percebe-se que existe a 

norma geral para elaboração de projetos de EAS que é a Resolução de Diretoria Colegiada nº 

50 (RDC-50) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2004a) e, 

em alguns casos, normas específicas como nas unidades de serviço de diálise, imagenologia, 

hospital-dia.  

2.4 Conceitos arquitetônicos 

Para melhor compreensão de Conceitos Arquitetônicos, esclareceram-se, 

primeiramente, algumas interpretações sobre tema. 

Segundo Ferreira (2009, p. 518), Conceito, aplicado de uma forma geral e ampla, e 

não especificamente em arquitetura, é:  

 

1 - Representação dum projeto pelo pensamento, por meio de suas características 

gerais; 2. Ação de formular uma idéia por meio de palavras; definição, 

caracterização;  3. Pensamento, idéia, opinião; 4. Modo de pensar, de julgar, de ver; 

noção, concepção; pilares [...] 
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Neste estudo, discorreu-se sobre três concepções de Conceitos em Arquitetura.  

A primeira concepção refere-se a Conceito em Arquitetura como uma idéia que seria 

a gênese do projeto.  

Para Leupen et al (1999), o processo de desenvolvimento de um projeto arquitetônico 

está submetido, primeiramente, a um programa previamente fixado ou obtido com o 

desenvolvimento do projeto e a um sítio (contexto). O programa obedece a uma série de 

informações (dados) de normas e demandas da cultura e costumes locais, além de 

condicionantes construtivos e de uso. Da análise das informações anteriores obtidas, conduz-

se a um Conceito. Para ele, Conceito não precisa definir nada sobre a forma a adotar no 

projeto e, acima de tudo, expressa a idéia subjacente no desenho e orienta as decisões de 

projeto em uma determinada direção, organizando-as e excluindo as variantes. 

Para Mahfuz (1995), toda obra de arquitetura deve possuir um Conceito central 

subordinador de todos os outros elementos. 

 
Projetar com imagens conceituais torna possível a passagem do pensamento 

pragmático para o criativo, do espaço métrico dos números para um espaço 

visionário de sistemas coerentes. Este é um processo que se baseia em valores 

qualitativos mais do que em valores quantitativos, e que se concentra mais na síntese 

do que na análise (MAHFUZ, 1995, p. 19). 

 

 

Para Flores e Tagliari (2009, p. 95), 

Nas fases iniciais, o conceito estruturador emerge do fazer e direciona todas as 

ações, permitindo estabelecer vínculos entre os aspectos que se deseja alcançar... Em 

muitas situações projetuais esse conceito emerge de uma metáfora ou de uma 

analogia, permitindo conectar diferentes aspectos do mesmo problema para fácil 

compreensão. 

 

Esta idéia fundamental do projeto seria obtida através de analogias, de imagens, de 

metáforas, de diagramas, de ilustração (croqui, esboço, planta, perspectiva, corte) ou por um 

texto. 

A metáfora está baseada no uso de um objeto em sentido diferente do próprio por 

semelhança de uma ou algumas de suas características. De um modo geral, as metáforas são 

uma forma de facilitar ou esclarecer a idéia base do Conceito em Arquitetura aplicado ao 

projeto.  

Metáfora é a designação de um objeto (ou qualidade) mediante uma palavra que 

designa outro objeto (ou qualidade) que tem com o primeiro uma relação de 

semelhança. A metáfora consiste na transferência de uma palavra para um âmbito 

semântico, que não é o do objeto que ela designa, e se fundamenta numa relação de 

semelhança subentendida entre o sentido próprio e o figurado (FLORIO; 

TAGLIARI, 2009, p.95). 
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Já a analogia busca uma relação de equivalência entre objetos.  Visualiza uma 

semelhança em algumas propriedades, características ou particularidades dos objetos, tal 

como na forma ou na função. As analogias são produtos da comparação seletiva, permitindo o 

estabelecimento de relações entre dois ou mais objetos (FLORIO; TAGLIARI, 2009). Como 

nas metáforas, a analogias também são uma forma de facilitar ou esclarecer a idéia base do 

Conceito em Arquitetura. 

 O arquiteto americano Frank Lloyd Wright utilizou metáforas em muitos de seus 

projetos. Como exemplo deste uso, temos: as Usonian Houses (casas como a forma de girinos 

– correspondendo à possibilidade de ampliação de espaços), o edifício Wax Company (formas 

femininas correspondendo às colunas do interior do edifício), o edifício Larkin (formas 

ortogonais correspondendo às formas masculinas) e Unitarian Church (forma triangular 

correspondendo ao ato de reverência ao rezar) (FLORIO; TAGLIARI, 2009). Outro exemplo 

é a casa como uma “máquina de morar” da arquitetura modernista. 

Como exemplos de analogias em ilustrações formais, citam-se o projeto da Capela de 

Rochamp, de Le Corbusier (analogia da cobertura com o casco de uma tartaruga sobre uma 

mesa), o da Ópera de Sidney, de Jorn Utzon (analogia da envoltória do edifício com as velas 

de um veleiro), o do Tjibaou Cultural Center, de Renzo Piano (analogia com as velas do 

winsurf) e o da casa Folha, de Ivo Meireles e Rafael Patalano (analogia com uma folha 

vegetal). Como exemplo de diagrama, as cidades jardins, de Ebenezer Howard. 

Neste sentido, pode-se dizer que Conceito é a primeira etapa no desenvolvimento de 

um projeto, ou seja, o ponto de partida do projeto é um Conceito abstrato que vai sendo 

destilado até chegar ao projeto concreto. Neste intervalo entre o Conceito abstrato e o projeto 

concreto, há uma depuração de dados (programa, contexto, costumes, normas). O processo 

passa por diversas etapas de purificação, através de escolhas e tomada de decisões. O 

processo ora é linear, ora é cíclico (vai e volta), mas sempre com o objetivo de atingir o 

projeto concreto, tendo como luz inicial o Conceito. 

A interpretação dos dados de um problema é um processo seletivo que hierarquiza os 

vários aspectos envolvidos, visando criar uma estrutura capaz de relacioná-los entre si, e 

implica uma mudança de uma atitude analítica e objetiva, para uma atitude de seletividade 

subjetiva, na qual a própria personalidade e bagagem cultural do arquiteto desempenham um 

papel central (MAHFUZ, 1995). 

A segunda concepção refere-se a Conceito Arquitetônico como uma proposta de 

qualidade desejada para um projeto: arquitetura verde, adequada ao clima, sustentável, 

eficiente energeticamente, “inteligente”, segura, acessível a todos. Este conceito é traduzido 
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como o objetivo direto a se alcançar. Neste sentido, toda concepção é direcionada para a 

qualidade desejada que se queira dar ao projeto. 

 A terceira concepção refere-se a Conceito Arquitetônico como um esforço de 

compreender, interpretar e transformar as premissas próprias dos projetos: o lugar, o 

programa e a construção.  

Marciel (2011) propõe que a idéia de Conceito inerente a uma analogia, uma 

metáfora ou um discurso filosófico indutor do projeto arquitetônico, balizando os 

condicionantes projetuais, não deve ser mais importante que outras premissas que são próprias 

do projeto. Estas premissas são o programa, o lugar (sítio) e a construção. A justificativa para 

esta proposta é que o Conceito como indutor do processo projetual não existe como premissa 

para a realização da arquitetura, portanto, sua valoração não se deve sobrepor às premissas 

projetuais do programa, do lugar e da construção (modo de construção). Contudo, Marciel 

(2011) ressalta que a subjetividade será obtida pela tomada de sucessivas decisões quando da 

colocação e interpretação de cada premissa. As decisões, que são um ato racional, estarão 

baseadas no conhecimento do problema, relativizado pela experiência do arquiteto (projetista) 

e pelo momento em que se realiza o projeto. 

Para Mahfuz (1995, p.18),  

 
Se o projeto é concebido como um processo puramente tecnológico ou científico, 

então o resultado estará fadado a um formalismo pragmático. Se, por outro lado, o 

projeto é exclusivamente a expressão de uma experiência pessoal, facilmente se 

pode cair em aberrações formais desenfreadas. Se, ao invés dessas duas opções, o 

processo de projeto inicia com uma imagem conceitual, que forma o princípio 

básico em torno do qual o todo é organizado, então é possível desenvolver, dentro 

dessa imagem, a extensão total da imaginação.  

 

Para ele, esse procedimento foi adotado pelo funcionalismo europeu do início do 

século passado, e se baseou na questão do problema arquitetônico como uma resposta direta 

aos dados objetivos dos problemas. Em sua opinião, o resultado disso são objetos 

arquitetônicos pragmáticos e utilitários. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para orientar o raciocínio e estabelecer uma conduta de trabalho para a programação 

arquitetônica, utilizou-se o método “Problem Seeking (identificação de problemas). O método 

“Problem Seeking” foi desenvolvido por William M. Peña e Steven A. Parshall (PEÑA; 

PARSHALL, 2001).  

Segundo o método “Problem Seeking”, o programa arquitetônico está dividido em 

cinco passos: (PEÑA; PARSHALL, 2001) 

1 - Estabelecer Metas; 

2 - Coletar e analisar os Fatos; 

3 - Descobrir e testar Conceitos; 

4 - Determinar as Necessidades; 

5 - Situar o Problema. 

Os três primeiros passos são principalmente a busca de informações. O quarto passo 

é um teste de viabilidade. O último passo é a síntese daquilo que foi encontrado. Os passos 

são alternadamente qualitativos e quantitativos. Metas, Conceitos e o Problema são 

essencialmente qualitativos. Fatos e as Necessidades são essencialmente quantitativos.  

Os cinco passos representam as seguintes perguntas:  

1 - Objetivos - O que o cliente deseja alcançar, e por quê? 

2 - Fatos - O que sabemos? O que é dado? 

3 - Conceitos - Como é o cliente deseja alcançar as metas? 

4 - Necessidades - Quanto dinheiro e espaço? Qual é o nível de qualidade? 

5 - Problema - Quais são as condições significativas que afetam o projeto do 

edifício? Quais são as orientações gerais que o projeto deve tomar? 

Os cinco passos são identificados com outros quatro termos: Forma, Função, 

Economia e Tempo.  

Os quatros termos são definidos da seguinte maneira
9
.   

1 - Função - Implica em ''o que vai acontecer no edifício”. Diz respeito às 

atividades, à relação de pessoas e relação dos espaços (relacionamentos).  

2 - Forma – Está relacionada com o sítio (local), o ambiente físico (psicológico, 

também) e a qualidade do espaço e da construção.  

                                                

9 - As palavras negritadas indicam as palavras-chave dos termos: forma, função, economia e tempo. 
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3 - Economia - Diz respeito ao orçamento inicial e qualidade de construção, os 

custos operacionais e os custos do ciclo de vida.  

4 - Tempo - Tem três classificações - passado, presente e futuro - que lidam com as 

influências da história, a inevitabilidade das alterações do presente e projeções para o futuro.  

Isto produz um cruzamento, formando assim uma matriz, conforme figura 22.  

Figura 22 - Matriz proposta por Peña e Parshall (2001) 

 

                     Fonte: Peña; Parshall (2001, p. 32) – Adaptado pelo autor 

 

Deste modo, iniciou-se o levantamento das informações (três primeiros passos: 

objetivos, fatos e conceitos) com a revisão sobre a arquitetura em regiões de clima tropical 

úmido, em função da locação do objeto de estudo. Pesquisou-se sobre edifícios hospitalares e 

sobre sustentabilidade em função do tema. Utilizaram-se como instrumento técnico a leitura e 

o fichamento. As fontes de pesquisa bibliográfica foram livros, dissertações de mestrado, 

artigos e artigos científicos, revistas, normas legais e técnicas e sítios da internet. 

O procedimento seguinte foi a pesquisa sobre estudos de referência empíricos. A 

pesquisa identificou três exemplos de hospitais que serviram de referência para a concepção 

do projeto do Complexo Ambulatorial do Hospital João de Barros Barreto. A existência de 

elementos de arquitetura sustentável e humanizante foi a justificativa para a escolha destes 

três exemplares de edifícios assistenciais de saúde. O instrumento técnico utilizado foi a 

leitura, o fichamento e a visita no local (somente ao Hospital J. de Barros Barreto). Para a 

fonte de pesquisa, utilizaram-se livros, revistas, sítios da internet e reuniões com o corpo 

clínico do hospital. 

Para o estudo e aplicação dos condicionantes legais, ambientais e do terreno, no 

projeto, procedeu-se o levantamento de dados através da pesquisa de normas e visita ao local. 

A visita ao local serviu de base para a percepção da interferência dos condicionantes sonoros, 

de acesso de veículos e pessoas e de estruturas de apoio, contudo não houve aferição de 

nenhum dado através de aparelhos ou relatórios. 
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Para o cálculo do potencial de aproveitamento das águas pluviais para fins não 

potáveis, tomou-se como base a norma NBR 15527 (ABNT, 2007). Para o cálculo do 

reservatório, usou-se o método “análise de simulação do reservatório e eficiência”. Este 

método está descrito detalhadamente no livro “Aproveitamento de Água da Chuva para Áreas 

Urbanas e fins não Potáveis” de Tomaz (2003), e neste trabalho está desenvolvido no 

Apêndice B.  

Como ferramenta para a concepção do projeto, utilizou-se também do recurso de 

maquetes físicas e digitais. Estes recursos possibilitaram uma melhor visualização da 

volumetria do edifício e produziu informações importantes sobre a relação de proporção 

arquitetônica do edifício. 
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4 CONCEITOS APLICADOS NO PROJETO DO COMPLEXO AMBULATORIAL 

Baseando-se nas três concepções sobre Conceito discorridas na revisão bibliográfica, 

para o projeto do Complexo Ambulatorial do HUJBB, definiu-se da seguinte maneira: 

A primeira concepção se baseia no Conceito como uma idéia genérica e indutora 

para o início do projeto. Nela foi proposto um projeto que partisse de algo aconchegante, 

humano, receptivo, amigável, fraternal e carinhoso. Nesta perspectiva, pensou-se 

analogicamente, na forma de uma pessoa que abre ou estende os braços para um abraço 

(figura 23). Pois, um abraço contém todos os sinônimos acima descritos. 

Figura 23 - Abraço com braços abertos 

 

                                                                 Fonte: Autor 

 

Nesta visão, os membros superiores (braços) poderiam ser blocos do edifício; o 

espaço entre os braços, um átrio ou um pátio; o espaço entre a ponta dos dedos, a entrada do 

paciente.  Uma idéia de blocos poderia então ser formada (figura 24). 

Figura 24 - Analogia com o abraço - vista superior (planta) 

 

                        Fonte: Autor 

 

A justificativa é para ilustrar o que o edifício (prédio + pessoas) deve dar ao paciente 

quando o procura para ser atendido. O abraço representa como este cidadão deve ser atendido: 

com carinho, braço aberto e fraterno, com sorriso, com humanidade, com respeito. 
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A segunda concepção se baseia no Conceito arquitetônico como qualidade desejada 

para um projeto. Nesta concepção foram propostas a arquitetura ambientalmente sustentável, 

a arquitetura humanizante e a arquitetura racional. 

a - Arquitetura ambientalmente sustentável  

Como premissas para o desenvolvimento dos conceitos de Arquitetura sustentável 

ambientalmente, os seguintes critérios foram usados no projeto do Complexo Ambulatorial:  

 Integração máxima com o sítio: Por se tratar de um projeto arquitetônico em um sítio 

urbanizado, a integração com o entorno (prédios e vegetação existentes) é importante para 

a aplicação de estratégias bioclimáticas do microclima local. A harmoniosa integração do 

projeto arquitetônico ao sítio tem como objetivo não ser impactante visualmente e 

ambientalmente, contribuir para a minimização dos efeitos microclimáticos negativos 

(ilhas de calor) nos edifícios do entorno e para a maximização os efeitos microclimáticos 

positivos inerentes ao projeto arquitetônico pretendido.  

 Concepção da volumetria do edifício para ventilação e iluminação naturais: O uso da 

forma volumétrica adequada e a disposição espacial do edifício no terreno favoreceram a 

transparência do edifício com o intuito de obter ventilação e iluminação natural. A 

ventilação natural contribui para aplicação do sistema híbrido
10

 de condicionamento de ar. 

A iluminação natural favorece a composição com o sistema de iluminação artificial. Em 

ambos os casos, o objetivo é a sustentabilidade, eficiência energética do edifício e o 

conforto dos usuários. 

Segundo Corbella (2003), a iluminação natural propicia benefícios para a saúde, tanto na 

sensação psicológica do tempo, quanto no cronológico do clima e que a luz artificial 

deverá ser sempre complementar à luz natural e nunca a sua substituição. 

No projeto arquitetônico do Complexo Ambulatorial, o uso da ventilação natural está 

restrito às áreas de espera e circulações, incluindo o átrio. Algumas aberturas são 

protegidas do sol com brises móveis.  

 Uso de sistema híbrido de condicionamento de ar: Lamberts, Dutra e Pereira (2004), 

analisando a carta bioclimática para a cidade de Belém, observaram a grande necessidade 

                                                

10 Sistema híbrido é o sistema composto por estratégias de condicionamento natural (uso de estratégias 

passivas) e por estratégias de condicionamento artificial (sistema ativo – equipamentos de condicionamento de 

ar) 
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de estratégias para ventilação na maioria do tempo (85,6% das horas do ano necessitam de 

ventilação, podendo alcançar até 89% se considerarmos as interseções entre as zonas de 

resfriamento). Observaram ainda que o conforto térmico somente está presente em 0,7% 

das horas do ano, sendo necessário, inevitavelmente, o uso de ar condicionado (sistema 

ativo). 

 Desempenho térmico da envoltória: A colocação de elementos arquitetônicos (artefatos) e 

de materiais adequados, que protejam, controlem, minimizem ou aproveitem os elementos 

climáticos, tais como: temperatura, iluminação natural, ventos e chuvas, é de fundamental 

importância na concepção de um projeto arquitetônico. O uso de materiais construtivos 

para o eficiente desempenho da envoltória (envoltória vertical e horizontal) foi baseado em 

requisitos que atendem as estratégias bioclimáticas contidas na NBR-15520 (ABNT, 2005) 

e nos Requisitos técnicos da qualidade para o nível de eficiência energética de edifícios 

comerciais, de serviços e públicos (RTQ-C) (BRASIL, 2010c). 

b - Arquitetura humanizante  

Para a arquitetura humanizante, focou-se nos seguintes critérios:  

 O projeto deverá produzir ambientes agradáveis, com luminosidade natural, espaços 

personalizados e mobiliários não segregantes (barreiras). Utiliza salas de esperas próximas 

aos locais de atendimento, fazendo com que haja maior contato e controle do paciente com 

o profissional a qual o assiste. Introduz também jardineiras próximas a algumas salas de 

espera, propiciando um ambiente mais agradável. 

 A rápida conexão física ou acessível e a comunicação visual fácil (visibilidade) também 

são premissas exploradas na concepção deste projeto arquitetônico. A conexão física ou 

acessível e a comunicação visual dizem respeito à visualização que os clientes (pacientes) 

devem ter do edifício ou partes dele para permitir o encontro fácil de um serviço prestado, 

ou seja, ao entrar no edifício ou estar nele, o paciente deverá ter quase uma visão total da 

edificação. O espaço deve proporcionar também maior acessibilidade e encontro entre os 

usuários (pacientes e funcionários).  

c - Arquitetura racionalizante  

Neste conceito estão incluídas a modulação estrutural e a flexibilidade espacial.  
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 A modulação estrutural foi usada como forma de racionalização da construção. Seu 

dimensionamento utilizou o padrão de 7,50 x 7,50m no sentido longitudinal (quadrado 

maior contido na figura 25) e seus submúltiplos de 1,25m. 

Figura 25 - Modulação estrutural e submúltiplos 

 

                                                             Fonte: Autor 

 Devido à dinâmica que tem um edifício assistencial de saúde, o projeto arquitetônico 

contemplou a possibilidade de flexibilidade de alguns setores com mudanças de leiaute. 

Para isso, o uso de painéis removíveis (divisórias) e a locação de instalações em locais que 

não demandem custos elevados para esta transferência foram aplicados no projeto. Isto 

favorece a questão de sustentabilidade quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos do 

edifício, tanto na fase de construção, quanto de uso (operação).  
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5 ESTUDOS DE REFERÊNCIAS EMPÍRICAS 

Os estudos de referências são subsídios usados para embasar a proposta do projeto. 

Mostram soluções já executadas em outros projetos que podem ser aplicadas no projeto a 

desenvolver. Os estudos foram obtidos através de pesquisa na internet, livros, revistas 

eletrônicas e na vivência do autor na área hospitalar local (Belém). Levou-se em consideração 

a escolha de projetos cuja tipologia é de equipamentos assistenciais de saúde (EAS). A 

diferença é que estudos de referências foram sobre hospitais e o complexo Ambulatorial, 

embora seja um equipamento assistencial de saúde, na sua grande área tem a função 

ambulatorial (exceto a emergência clínica).  

O Complexo Ambulatorial é composto, além de consultórios de especialidade, de 

outros serviços tais como: Diagnóstico e terapia (Coleta de laboratórios de análises clínicas, 

exames não invasivos, radiologia, reabilitação pulmonar e motora em fonologia, fisioterapia e 

terapia ocupacional, patologia bucal, laboratórios de pesquisas, dispensação farmacêutica, 

programas e comissões de saúde.  

Os três projetos usados com estudos de referência são:  

a - O edifício principal do Hospital Universitário João de Barros Barreto da Universidade 

Federal do Pará em Belém (PA)
11

; 

b - O Hospital da Sarah Kubitschek de Fortaleza, do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé); 

c - O Hospital e Maternidade São Luiz - Unidade Anália Franco – São Paulo (SP), do 

arquiteto Siegbert Zanettini. 

O edifício principal do Hospital Universitário João de Barros Barreto foi a maior 

referência para estudo, por se tratar de um hospital que tem características adequadas ao clima 

local. Nos outros projetos, foram observados somente alguns elementos arquitetônicos que 

foram utilizados no projeto. 

5.1 Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) 

5.1.1 Histórico, atividades e características do HUJBB 

O Sanatório Barros Barreto teve suas obras iniciadas em 1940. Foi inaugurado pelo 

Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, em 1957 e entrou em 

funcionamento somente em 15 de agosto de 1959. Em 1976, mudou sua denominação para 

Hospital Barros Barreto. Em 1990, passou a ser denominado Hospital Universitário João de 

                                                

11 - Autor desconhecido 
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Barros Barreto, após contrato de cessão com a Universidade Federal do Pará, tornando-se 

também um hospital de ensino. A figura 26 mostra a elevação principal do edifício principal 

do Hospital Universitário João de Barros Barreto. 

Suas atividades iniciais eram apenas para a assistência a pacientes portadores de 

Tuberculose. Hoje, é um hospital de que atende a outras patologias e é referência nacional em 

DST/SIDA (doenças sexualmente transmitidas / síndrome da imunodeficiência adquirida), 

referência regional em infectologia e pneumologia, referência estadual em endocrinologia e 

diabetes e referência em patologia bucal. 

Figura 26 - Edifício principal do Hospital João de Barros Barreto 

 

                                Fonte: Autor 

 

O Hospital está instalado em um terreno de 44.940,21m². A autoria do projeto do 

Hospital Universitário João de Barros Barreto é desconhecida, mas se trata de uma tipologia 

semelhante à projetada pelo arquiteto americano Gustave W. Drach para o Good Samaritan 

Hospital dos Estados Unidos (Cincinnati), inaugurado em 1915. A figura 27 ilustra as 

coincidências de partido em planta adotado nos dois projetos. Segundo Miquelin (1992), a 

tipologia do edifício principal do Good Samaritan Hospital é a cruz irregular de Santo André. 

No caso do Barros Barreto, a forma do partido em planta é popularmente chamada de hospital 

em forma de H. As pernas do H são chamadas de alas (ala leste, ala oeste). 
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Figura 27 - Planta do Hospital Good Samaritan e do Hospital J. de Barros Barreto 

 

                      Fontes: Miquelin, 2002, p. 55 / Autor, 2011 

 

Na figura 27, percebem-se as coincidências da tipologia, entretanto, no Good 

Samaritan Hospital, observam-se as diversas intervenções de ampliação em relação ao partido 

original da cruz irregular de Santo André (figura 28).  

Figura 28 - Hospital Good Samaritan e Hospital João de Barros Barreto 

 

  Fonte: Trihealth, 2011                                                  Fonte: UFPA, [199-] 
  

5.1.2 As referências do HUJBB  

O edifício principal do HUJBB foi tomado como referência por apresentar três 

características importantes que serão inseridas no projeto do Complexo Ambulatorial. 

a - Tipologia propícia à otimização da iluminação e ventilação natural. 

Miquelin (1992) enfatiza que a tipologia do Good Samaritan favoreceu não somente 

um excelente nível de iluminação natural, como também à implantação dos serviços de 

logística na região de articulação (região principal) da cruz. Já no edifício principal do 

Hospital Barros Barreto, a tipologia além de favorecer as questões de iluminação natural e 

implantação de serviços na região principal, também favorece a ventilação natural. A 
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ventilação e iluminação natural alcançam todas as alas do H onde se concentram as 

enfermarias (figura 29). 

Figura 29 - Planta baixa do 1º pavimento - localização das enfermarias. 

 

                                        Fonte: Autor 

b - Uso de varandas  

Outro elemento usado como referência são as varandas. A colocação de varandas em 

regiões de clima tropical quente úmido é um elemento arquitetônico que impede a entrada 

direta da radiação solar (luz e calor) e da chuva no ambiente. Portanto, no período chuvoso, 

onde a temperatura é mais amena, as varandas impedem que as aberturas sejam fechadas, 

propiciando assim mais conforto ao ambiente. No edifício principal do Hospital Barros 

Barreto, há a colocação de varandas contínuas nas alas (pernas do H) de todos os pavimentos 

a partir do 1º andar; na parte oposta dessas alas, há a inserção de combogós que facilitam a 

ventilação cruzada (figura 30). 

Figura 30 - Planta baixa - localização das varandas do Hospital João de Barros Barreto 

 

    Fonte: Autor                                                   Fonte: Autor 

 

No caso do edifício principal do HUJBB, as varandas servem também como área de 

convivência e socialização entre pacientes (humanização). A figura 31 ilustra como a 



54 

 

circulação entre as enfermarias se efetiva através da porta de comunicação direta com a 

varanda. A segurança contra a queda de pessoas pela varanda se dá com a colocação de gradil, 

com abertura para casos de incêndio. 

Figura 31 - Planta baixa de enfermaria padrão 

 

c - Separação dos serviços médicos-assistenciais por pavimentos; 

Os serviços médicos-assistenciais do edifício principal do HUJBB estão dispostos 

em clínicas conforme o pavimento. No primeiro pavimento funcionam os ambulatórios e 

serviços de apoio; no segundo, a clínica médica pediátrica e cirúrgica; no terceiro, as doenças 

infecto-contagiosas; no quarto, as doenças pneumológicas e no quinto, a clínica médica 

adulto. Isto facilita o controle de material e pessoal (externo e interno), a acessibilidade, a 

administração dos serviços e a comunicação visual. Por esta razão, o projeto do Complexo 

Ambulatorial contemplou a organização dos serviços seguindo esta mesma estratégia, ou seja, 

os serviços deverão ficar estratificados por pavimentos e/ou por alas. 

Embora favoreça a ventilação e iluminação natural, observa-se que a tipologia do 

edifico principal do HUJBB demanda considerável dimensão do terreno para ser 

implementada. No caso do Complexo Ambulatorial, cujo terreno é pequeno (área de 5.289,48 

m², frente de 88,97m e fundo de 86,15m), a edificação deverá ser mais compacta com o 

intuito de satisfazer a programação arquitetônica, os índices urbanísticos e garantir a 

sustentabilidade e a eficiência energética.  

5.2 Hospital Sarah Kubitschek de Fortaleza  

 O Hospital Sarah Kubitschek de Fortaleza – Ceará - é de autoria do arquiteto 

João Filgueiras Lima (Lelé). As características, obtidas através de imagens e textos, do 

estabelecimento assistencial de saúde são de uma edificação de tipologia predominantemente 

Fonte: Autor 
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horizontal. Destaca-se um bloco vertical de sete pavimentos onde se encontram as enfermarias 

de internação e serviços de apoio. O edifício do hospital é leve e adequado ao sítio (figura 32). 

Figura 32 - Hospital Sarah Kubitschek de Fortaleza 

 

                  Fonte: Arcoweb, 2007a 

5.2.1 As referências do Sarah Kubitschek de Fortaleza  

No projeto do Complexo ambulatorial, foram utilizados apenas alguns elementos e 

estratégias bioclimáticas contidas no edifício do Hospital Sarah Kubitschek de Fortaleza. Os 

elementos usados foram os seguintes: 

a - Espera, jardim e circulação. 

 No projeto do arquiteto João Filgueiras, as áreas de espera e circulação usadas 

junto aos serviços de atendimento, tipo consultórios e salas de exames, geralmente, são 

integradas com jardineiras, formando uma unidade humana e confortável (figura 33). 

Figura 33 - Circulação, sala de espera e jardim 

 

                                 Fonte: Arcoweb, 2007b 

 

No projeto do Complexo Ambulatorial, este conjunto (circulação, espera longitudinal  
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e jardineiras) foi usado nas varandas. Mas, neste caso, as jardineiras tiveram a função 

adicional de proteger as esperas da radiação solar e da chuva, pois, com a sua inclusão 

(jardineiras), a largura da varanda se torna maior e favorece a proteção às pessoas na área de 

espera (figura 34). 

Figura 34 - Corte na varanda: circulação periférica, espera e jardineira 

 

                                  Fonte: Autor 

b - Átrio 

 O arquiteto João Filgueiras integrou o átrio à ala de internação e serviços de 

apoio.  Os usuários têm visão do átrio através de uma cirulação periférica (figura 35). 

Figura 35 - Átrio do Hospital Sarah de Fortaleza 

 

                                    Fonte: APS, [200-] 

 

O  projeto do Complexo Ambulatorial foi contemplado com um átrio, visto ser um 

excelente elemento arquitetônico para conforto e socialização. 
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5.3 Hospital e maternidade São Luiz – Unidade Anália Franco  

 O Hospital e Maternidade São Luiz em Tatuapé (São Paulo) é de autoria do 

arquiteto Siegbert Zanettini. As características, obtidas através de imagens e textos, do 

estabelecimento assistencial de saúde, são de uma edificação com sete pavimentos, tipologia 

levemente horizontal em dois blocos independentes partir do 4º andar (internação da 

maternidade e do hospital), unidos por passarelas. Abaixo do 4º andar, há um volume 

horizontal contínuo e escalonado inversamente, onde se encontram, no centro, serviços de 

apoio comum às duas alas (maternidade e hospital). No restante do 4º pavimento até o térreo, 

localizam-se todos os demais serviços tais como: atendimento imediato, ambulatórios, apoio 

diagnóstico e terapia, apoio técnico e logístico. O edifício também tem como características a 

leveza e transparência pelo uso excessivo de vidros, pela cor e criação do átrio e pelas 

varandas (figura 36). 

Figura 36 - Vista em perspectiva do Hospital e Maternidade São Luiz. 

 

                         Fonte: Arcoweb, 2008a 

5.3.1 As referências do Hospital e Maternidade São Luiz 

Os elementos arquitetônicos do Hospital e Maternidade São Luiz que foram usados 

como referências no projeto do Complexo Ambulatorial são os seguintes: 

a - Átrio 

No edifício do Hospital e Maternidade São Luiz em São Paulo, o átrio é formado 

pelo espaço entre os blocos de internação da maternidade e do hospital. A ligação entre as alas 

se dá por intermédio de passarela. As circulações são periféricas, possibilitando assim a vista 

do átrio, onde se encontra uma praça (figura 37).  
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Figura 37 - Átrio e passarela de interligação da maternidade e hospital São Luiz 

 

     Fonte: Arcoweb, 2008b                                          Fonte: Arcoweb, 2008c 

 

O projeto do Complexo Ambulatorial foi composto também por blocos. Os blocos 

foram separados por um átrio. A interligação entre os blocos é feita por passarela. Mas, 

diferente edifício do Hospital e Maternidade São Luiz, as passarelas do Complexo 

Ambulatorial são vazadas para proporcionar a ventilação cruzada. No encontro do espaço do 

átrio e dos blocos, houve a inserção de jardineiras. A cobertura do átrio será com telha térmica 

e terá iluminação zenital.  

b - Varandas 

A figura 38 mostra que o edifício do Hospital e Maternidade São Luiz também 

recorreu a este elemento. Diferentemente das varandas adotadas no projeto do complexo 

ambulatorial, as varandas do Hospital e Maternidade São Luiz não são contínuas, ou seja, são 

individuais. 

Figura 38 - Vista das varandas nos apartamentos da maternidade e hospital São Luiz 

 

                                Fonte: Arcoweb, 2008d 
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Como citado anteriormente, adotou-se, no projeto do Complexo Ambulatorial, 

varandas contornando os blocos. Foram implantadas varandas contínuas nos diversos 

pavimentos, tanto pelo lado interno (Átrio), como pelo lado externo. 
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6 PROGRAMAÇÃO 

Para o desenvolvimento do projeto arquitetônico do Complexo Ambulatorial do 

HUJBB, o método adotado foi o “Problem Seeking” (identificação de problemas). A 

justificativa se deu em função de sua aplicabilidade mais direcionada a programação 

arquitetônica. O prefácio do livro “Problem Seeking” de William M. Peña e Steven A. 

Parshall informa que a primeira edição (1969) se baseou em mais de 20 anos de pesquisa e 

prática em programação arquitetônica, e que versões subseqüentes trouxeram mudanças nas 

técnicas de comunicação e expansão da área de aplicação.  

6.1 A programação arquitetônica no Complexo Ambulatorial 

Para a programação pelo método “Problem Seeking” (PEÑA; PARSHALL, 2001), 

considerou-se que os termos “Economia e Tempo”, pela complexidade e escassez de tempo 

para a produção das informações, não puderam ser considerados. Desconsideraram-se 

também alguns dados a serem pesquisados em relação aos Fatos, pois muitos dos serviços a 

serem implantados no Complexo Ambulatorial já existem no Hospital João de Barros Barreto. 

Baseado na matriz proposta pelo método de programação, obtiveram-se os dados 

necessários para execução do projeto arquitetônico do Complexo Ambulatorial. A matriz está 

contida no Apêndice C. 

A definição do problema, que é o quinto passo do processo de programação, deve 

relacionar-se com os quatros termos: função, forma, economia e tempo. Está etapa deverá 

responder quais condições afetam a projeto e as orientações que ele deve tomar. De modo 

geral, quando à função (pessoas, atividades, relacionamentos), deve-se buscar um projeto que 

traga integração das atividades e das pessoas, buscando coesão social e humanização nos 

relacionamentos funcionários/clientes e funcionários/funcionários. Quanto à forma (local, 

ambiente, qualidade), busca-se um projeto integrado com o sítio e com as edificações 

adjacentes. O projeto deve ser ambientalmente sustentável e eficiente energeticamente. Na 

concepção, o uso de forma simples e arquitetura adequada ao clima. 

6.1.1 Os Fatos  

Os fatos (o que sabemos e o que é dado) relacionam-se às informações e aos dados 

coletados para embasamento da confecção do projeto. O levantamento das informações foi 

obtido através de reuniões com o corpo clínico do Hospital, de dados do Serviço de estatística 

do HUJBB, de estudos de referências, de pesquisas de normas e de condicionantes climáticos, 

topográficos, visuais. 
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6.1.1.1 Informações do HUJBB e normas de saúde 

Foram realizadas reuniões com o corpo clínico, administrativo e acadêmico do 

hospital (chefias, grupo de funcionários, professores) dos serviços que comporiam o projeto 

do ambulatório novo. Não houve contribuição externa dos usuários (pacientes). As 

informações coletadas serviram para se conhecer a rotina dos serviços, as propostas de áreas 

além do prescrito pela RDC-50 (BRASIL, 2004a) e o quantitativo de pacientes atendidos. O 

quadro do programa de necessidades e pré-dimensionamento, resultado dessas informações, 

encontra-se no Apêndice D.  

 

A direção do HUJBB informou que a maioria dos serviços já existia no prédio 

central, portando não haveria aumento quantitativo significante de recursos humanos (pessoal) 

ou usuários, mas somente em relação aos serviços adicionais (Hemodiálise e Emergência 

clínica). Os serviços a serem transferidos para o futuro prédio do Complexo Ambulatorial 

seriam:  

- Ambulatórios (adultos e pediatria); 

- Reabilitação (fonologia, fisioterapia, terapia ocupacional); 

- Coleta de laboratório de análises clínicas;  

- Farmácia ambulatorial; 

- Serviço de TBMR (tuberculose multirresistente); 

- Programa de tuberculose; 

- Curativo de diabético; 

- Serviço de patologia bucal; 

- Serviço de pesquisa clínica em endocrinologia; 

- Hospital-dia. 

Além destes, foram adicionados serviços que não eram fornecidos pelo Hospital, tais 

como: 

- Hemodiálise  

- Emergência clínica; 

O serviço de Hemodiálise foi justificado pelos dados epidemiológicos e para 

atendimento de portadores de HIV. Segundo a Associação dos Renais Crônicos e 

Transplantados do Pará (ARCT), considerando os parâmetros definidos na Portaria 

Ministerial Nº 1101/2002 (BRASIL, 2002b), o Estado do Pará necessita de 35 serviços de 

Terapia Renal Substitutiva (TRS). Atualmente existem vinte e dois, em dez municípios, entre 

público e privado. 
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A Emergência clínica, por demanda social e recomendação do Ministério da 

Educação (MEC) e do Ministério da Saúde. Segundo o MEC, os hospitais universitários 

devem dispor do serviço de urgência e emergência para o ensino e a pesquisa dos alunos. O 

Ministério da Saúde recomenda em função do serviço de oncologia a ser prestado pelo 

Hospital.   

Concluiu-se também que uma demanda nova de usuários (pacientes) só se daria nos 

serviços adicionais.  

Os dados estatísticos relativos aos atendimentos de ambulatórios do HUJBB foram 

obtidos, através da tabela 3, do Relatório Anual 2009/2010 (UFPA, 2011c). Outros dados de 

produção foram obtidos através das chefias clínicas, administrativas e acadêmicas. A tabela 3 

informa a produção ambulatorial anual (consultas) nas diferentes especialidades de serviços 

médicos prestados no hospital, no período de 2009 e 2010 e o número de consultórios a serem 

disponibilizados. O cálculo dos números de consultórios está demonstrado no item 6.1.1.3 - 

Cálculo geral dos consultórios adultos e pediátricos. 

Tabela 3 - Relatório Anual das atividades assistenciais do HUJBB, no período de 2009 / 2010 

RESUMO RELATÓRIO ANUAL 2009 E 2010 

ITEM ESPECIALIDADE 
META 

MENSAL 

META 

ANUAL 

TOTAL 

2009 

TOTAL 

2010 

NÚMERO 

CONSULTÓ. 

1 CARDIOLOGIA 1.450 17.400 1.252 10.893 4,46 

2 
CIRURGIA DA CABEÇA E 

PESCOÇO 140 1.680 146 1.155 0,43 

3 CIRURGIA GERAL 750 9.000 752 6.506 2,31 

4 CIRURGIA TORÁCICA 140 1.680 108 673 0,43 

5 CIRURGIA VASCULAR 130 1.560 146 1.526 0,40 

6 
ENDOCRINOLOGIA E 

METABOLOGIA 1.600 19.200 1.832 23.633 4,92 

7 GASTROENTEROLOGIA 570 6.840 474 2.808 1,75 

8 GERIATRIA 190 2.280 190 2.272 0,58 

9 INFECTOLOGIA 1.780 21.360 1.530 16.897 5,47 

10 MEDICINA DO TRABALHO 350 4.200 360 2.913 1,08 

11 NEFROLOGIA 80 960 99 239 0,25 

12 NEUROLOGIA 100 1.200 89 745 0,31 

13 PNEUMOLOGIA 3.240 38.880 2.960 30.750 9,96 

14 PRÉ-ANESTÉSICA 180 2.160 153 1.109 0,55 

15 PROCTOLOGIA 75 900 74 900 0,23 

16 UROLOGIA 160 1.920 160 1.223 0,49 

 
Total 10.935 131.220 125.342 104.242 34 

     Fonte: UFPA, 2011c 
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Quanto às normas para projetos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, a 

legislação não é consultiva, mas obrigatória. Por isso, qualquer projeto em desacordo com a 

legislação não poderá ser executado, pois precisa da aprovação dos órgãos competentes
12

.   

Além das legislações descritas no Apêndice A, foram consultadas as legislações da Prefeitura 

Municipal de Belém (Código de Edificações, Lei de Zoneamento), as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Pará. 

6.1.1.2 Metodologia para obtenção dos ambientes  

A obtenção dos ambientes mínimos de um serviço ou unidade se deu em função do 

pré-dimensionamento, conforme normatiza a RDC-50 (BRASIL, 2004a) e dos ambientes 

solicitados pelo corpo clínico do Hospital, não contidos na RDC-50 (tipo brinquedoteca, 

espaço de convivência). Os ambientes, além dos preconizados pela norma, foram aceitos 

depois de discussão e justificativas coerentes (adequação à realidade local). No Apêndice D, 

encontra-se o quadro geral do ambientes (programa de necessidades e dimensionamento). 

A metodologia usada foi a de dispor espacialmente um ambiente principal de uma 

unidade e depois agregar os ambientes secundários. No caso do ambulatório, as salas de 

consultas formam os ambientes principais, as demais salas e espaços (sanitários, chefias, salas 

de apoio, recepções, curativos); formam os ambientes secundários. O cálculo dos consultórios 

em função do tempo de atendimento para cada paciente serviu para confrontar com o total de 

consultórios solicitados pelo corpo clínico. 

 Outra metodologia foi repetir os serviços que já existem no hospital. Os acréscimos 

solicitados em relação à estrutura existente foram em função da adequação às normas e ao 

conforto dos usuários (pacientes e funcionários).  

Para os serviços não existentes, buscaram-se dados com o corpo clínico, visita a 

hospitais (Hospital Ophir Loyola e Pronto Socorro Municipal do Guamá em Belém) e 

consultas às normas.  

Atendimento ambulatorial – Consultórios
13

 

                                                

12 - A norma técnica quando referenciada por uma lei, passa a ter força normativa obrigatória também. 
13

 Os consultórios se dividem em consultórios diferenciados e consultórios indiferenciados. 

Consultórios diferenciados são aqueles cujas instalações demandam específico atendimento. Como exemplo os 

de odontologias, oftálmicos, ginecológicos e urológicos. Os consultórios indiferenciados são aqueles que não 

requerem instalações diferenciadas e qualquer profissional nele pode prestar atendimento. Como exemplo os 

consultórios de clínica médica, cardiológica e pneumológica. 

 



64 

 

A tabela 3 apresenta os dados mensais e anuais da produção ambulatorial do HUJBB 

no período de 2009 e 2010.  

Esta tabela foi usada para se calcular o número correto de consultórios conforme a 

demanda de produção ambulatorial do HUJBB. Usou-se o valor de 131.220 consultas, da 

coluna “Meta anual”, para o cálculo do número dos consultórios. O número de consultórios 

encontrado foi usado como parâmetro no projeto do Complexo Ambulatorial. 

Cálculo geral dos consultórios adulto e pediátrico. 

Considerações: 

1 (uma) consulta – 30 minutos
14

 

4 horas (meio expediente) – ½ dia - 8 consultas (atendimento de 8 pacientes) 

8 horas (dois expedientes) – 1dia - 16 consultas (atendimento de 16 pacientes) 

Dias úteis anuais – 244 dias (considerando os feriados regionais) 

Número anual de consultas (conforme tabela 3) = 131.220 consultas. 

Número de consultas diárias = 131.220 / 244 = 537,70 consultas/dia (nº pacientes). 

Número de consultórios = 537,70 / 16 = 33,16 = aprox. 34 consultórios. 

Cálculo dos consultórios diferenciados 

Consultórios diferenciados de Proctologia e Urologia 

Número anual de consultas, conforme tabela 3 = 900 + 1.920 = 2.820 consultas. 

Número de consultas diárias = 2.820 / 244 = 11,55 consultas/dia (nº pacientes). 

Número de consultórios = 11,55 / 16 = 0,78 = aprox. 1 consultório. 

Considerações no cálculo dos consultórios. 

Além dos 34 consultórios calculados anteriormente, foram acrescentados 2 

consultórios para hemodiálise, 2 consultórios de avaliação farmacológica e 4 consultórios de 

odontologia. A justificativa para os acréscimos é que os dados contidos na tabela 3, que 

serviram de cálculo para o número de consultórios, não contemplam tais serviços. 

Propuseram-se 8 (oito) consultórios diferenciados, para tender a ginecologia (serviço 

a ser implantado), a urologia e proctologia. Do total de 42 consultórios, temos 34 consultórios 

indiferenciados e 8 consultórios diferenciados. O corpo clínico havia solicitado 58 

                                                

14 Como se trata de um hospital universitário, os 30 minutos previstos para a consulta estão 

subdivididos em 20 minutos para atendimento ao paciente (anamnese) e 10 minutos para a discussão do caso 

com os estudantes, após cada atendimento. Cada atendimento será assistido por, no máximo, quatro estudantes. 
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consultórios. Portanto, um número de consultórios bem acima do que seria tecnicamente 

coerente, ou seja, da produção de consultas existentes, contidas na tabela 3.  

6.1.1.3 Outros serviços do ambulatório 

Para os serviços de TBMR (Tuberculose multirresistente), Programa de tuberculose, 

Curativo pé de diabético, Serviço de pesquisa clínica, Hospital dia, buscou-se estrutura 

semelhante à existente no Hospital. Os acréscimos solicitados em relação à estrutura existente 

foram em função da adequação às normas e ao conforto dos usuários (pacientes e 

funcionários).  

Para os serviços de Imagenologia (radiologia, tomografia, ultrassonografia), Métodos 

Gráficos (função pulmonar, eletrocardiografia, ecocardiografia, eletroencefalografia, 

ergometria,), Patologia clínica (coleta de laboratório), Reabilitação (fonologia, fisioterapia e 

terapia ocupacional) e Patologia Bucal, buscou-se também estrutura semelhante à existente no 

Hospital. Os acréscimos solicitados em relação à estrutura existente também foram em função 

da adequação às normas e ao conforto dos usuários (pacientes e funcionários). Para a 

Imagenologia, foi acrescentado um espaço para um mamógrafo.  

A unidade de hemodiálise será um novo serviço implantado. Dados para sua 

estrutura foram obtidos através de reuniões com o corpo clínico específico, visita ao Hospital 

Estadual Ophir Loyola e consulta às Normas. 

O serviço de Emergência Clínica será um novo serviço implantado. Dados para sua 

estrutura foram obtidos através de reuniões com o corpo clínico específico, visita ao Pronto 

Socorro Municipal do Guamá em Belém e consulta às Normas. 

Para os serviços de Farmácia ambulatorial do apoio técnico, buscou-se também 

estrutura semelhante à existente no Hospital. Os acréscimos solicitados em relação à estrutura 

existente também foram em função da adequação às normas e ao conforto. 

Para os serviços de infraestrutura, buscou-se adaptação às estruturas existentes no 

Hospital, tais como: subestação elétrica, sistema de drenagem pluvial, abastecimento de água 

de poço artesiano e concessionária local, gases medicinais, vestiário dos funcionários. Para o 

aumento de demanda, considerou-se que a maioria dos serviços a serem transferidos para o 

Complexo Ambulatorial já existem no Hospital Barros Barreto, contudo, as diferenças de 

aumento da demanda deverão ser implementadas para o atendimento no novo prédio. Mas, 

devido à complexidade dos cálculos e ausência de dados e de tempo, estas diferenças não 

podem ser disponibilizadas, pois dependem de projetos complementares de arquitetura, como: 

projeto elétrico, projeto de instalações hidrossanitárias, projeto de gases medicinais.  
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7 CONDICIONANTES LEGAIS, AMBIENTAIS E DO TERRENO 

Embora os condicionantes legais, ambientais e do terreno relacionam-se a Fatos no 

método “Problem Seeking”, por questões de apresentação, inserimos neste capítulo. 

7.1 Condicionantes legais   

7.1.1 Legislação Urbana   

  A Lei nº 7.400 de 25 de janeiro de 1988 (Lei de edificações) estabelece 

procedimentos para realização de obras (construção, demolição, reforma ou ampliação) na 

zona urbana e expansão urbana na região do município de Belém (BELÉM, 1988). 

A Lei Complementar nº 02 de 19 de julho de 1999 (Lei complementar de Controle 

Urbanístico - LCCU), que é um instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana, dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no município 

de Belém (BELÉM, 1999). 

Baseando-se na LCCU, conforme figura 39, extraíram-se os seguintes dados: 

Localização do terreno – Rua Barão Mamoré, Bairro - Guamá – Zona de Ambiente Urbano – 

5 (ZAU-5).   

Figura 39 - Mapa do zoneamento urbano de Belém. 

  

                       Fonte: Belém, 2008b. Adaptado pelo autor. 

 

A figura 40 evidencia os limites do terreno onde está implantado o Hospital 

Universitário João de Barros Barreto e seus prédios anexos (linha de contorno amarelo), bem 

como o limite do terreno onde será implantado o edifício do Complexo Ambulatorial (linha de 
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contorno vermelho). O terreno do hospital encontra-se em área já bastante urbanizada e ocupa 

praticamente uma quadra. 

Figura 40 - Vista dos limites do terreno 

 

                                  Fonte: Google, 2011. Adaptado pelo autor. 

 

Segundo a lei nº 8.655 de 30 de julho de 2008, que dispõe sobre o Plano Diretor do 

Município de Belém, a Zona do Ambiente Urbano
15

 5 (ZAU - 5) caracteriza-se pelo uso 

predominantemente residencial, com alta densidade populacional, ocupação de comércio e 

serviço nos principais eixos viários, edificações térreas ou de dois pavimentos, carência de 

infraestrutura e equipamentos públicos, alta incidência de ocupação precária, núcleos 

habitacionais de baixa renda e risco de alagamento (BELÉM, 2008).  

O modelo urbanístico encontrado foi M -17 para área mínima do lote de 2.000,00m² 

(BELÉM, 1999). 

A tabela 4 exibe os índices urbanísticos adotados pela modelo M -17 (BELÉM, 

1999) e os índices urbanísticos obtidos do projeto do Complexo Ambulatorial.  

 

 

                                                

15
 Ambiente urbano é o conjunto de unidades de paisagem, caracterizadas pela presença predominante 

de intervenções humanas expressas no conjunto edificado, nas infraestruturas e nos espaços públicos (Belém, 

2008). 
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Tabela 4 - Índices urbanísticos  

ÍNDICES URBANÍSTICOS DO MODELO M-17 E ÍNDICES ADOTADOS NO PROJETO - 2012 

  

ÍNDICES URBANÍSTICOS VALORES Unid. 

Índices 

adotados 

na 

Norma 

Índices 

adotados 

no 

projeto 

Diferença 

entre 

índices 

1 Testada mínima do lote    m 20,00 88,58 68,58 

2 Afastamentos mínimos 

frontal m 5,00 8,55 3,55 

lateral até a altura de 7,00m       0,00 

lado esquerdo m livre 21,30 21,30 

lado direito m livre 0,00 0,00 

lateral depois da altura de 7,00m       0,00 

lado esquerdo m 2,50 21,30 18,80 

lado direito m 2,50 3,28 0,78 

do fundo m 5,00 5,35 0,35 

3 
Taxa de permeabilização16 

mínima 
  % 

0,10 0,23 130,00 

4 Coeficiente de 
aproveitamento17 máximo   % 1,40 1,28 9,00 

5 Taxa de ocupação18 máxima 
para altura de até 7,00m % 0,70 0,53 24,00 

para altura depois de 7,00m % 0,50 0,46 8,00 

6 

  

Taxa de ocupação transversal 

máxima 

  
para altura de até 7,00m % livre 0,75 0,75 

para altura depois de 7,00m % 0,70 0,68 3,00 

  Fonte: Autor 

 

A coluna “Diferença entre índices” da tabela 4 demonstra que todos os índices 

urbanísticos do projeto do Complexo Ambulatorial estão de acordo com a norma. Destaca-se 

a taxa de permeabilização do solo que é 130% maior que recomendado pela norma. Isto 

significa uma área bem maior de contribuição para a permeabilidade de água no solo e para a 

recarga do lençol aquífero. Já o coeficiente de aproveitamento, que é de 9%, revela que se 

utiliza 91% de área permitida para a construção do edifício. A taxa de ocupação para a altura 

de até 7,00m é 24% menor que o máximo permitido pela norma, indicando assim a 

possibilidade de expansão do edifício. 

 

 

 

                                                

16 Taxa de Permeabilidade é a relação entre a área permeável e a área total do lote. 
17

 Coeficiente de aproveitamento é a relação entre a soma das áreas construídas e a área total do 

terreno em que se situa a edificação. 
18

 Taxa de Ocupação é o quociente da área de projeção horizontal da edificação pela área total do 

respectivo terreno. 

 



69 

 

7.2 Condicionantes ambientais e terreno 

7.2.1 Condicionantes climáticos – radiação solar e ventilação 

Na figura 41, estão indicadas as direções dos ventos predominantes, levantadas por 

duas estações meteorológicas em Belém. Uma delas é a do Serviço de Proteção ao Voo de 

Belém do Ministério da Aeronáutica (SRPV), do período de 1963 a 1981 (NASCIMENTO, 

1995), que indica que a primeira predominância anual da direção dos ventos em Belém é 

Leste, sendo a segunda o Sudeste (no mês de maio) e o Nordeste (no mês de outubro). Estas 

informações coincidem com a “Rosa dos ventos”, mencionada no item 2.1.3 (página 20). A 

outra é do Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura, do período de 1930 a 1960 

(NASCIMENTO, 1995) que demonstra a relação da direção dos ventos com maiores 

freqüências anuais no Nordeste (29%), no Norte (10%) e no Leste (9%). A irradiação solar 

global apresenta uma média anual de 5,05 kWh/m2/dia. (NASCIMENTO, 1995) 

Na figura 41, as setas de cor ocre indicam a predominância medida pelo SRPV; as 

setas de cor verde, pelo Ministério da Agricultura. Em ambos os casos, as setas mais largas 

indicam a direção predominante. 

Figura 41 - Direção predominante dos ventos 

 

                    Fonte: Google, 2011. Adaptado pelo autor. 

 

7.2.2 Condicionantes do entorno do terreno 

A figura 42 exibe as construções existentes no terreno do Hospital Barros Barreto 

(contorno amarelo), no terreno do Complexo Ambulatorial (contorno vermelho), bem como 

no entorno. As setas azuis indicam o sentido do tráfego de veículos, sendo as mais largas, as 

vias que contêm o maior fluxo de veículos. As edificações contidas no terreno onde será 
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erguido o edifício do Complexo Ambulatorial estão em precárias condições construtivas, 

estruturais e inadequadas para a construção do Complexo Ambulatorial. Por isso, sua 

demolição total se faz necessária, aproveitando-se somente o terreno. 

Figura 42 – Edificações adjacentes e infraestrutura de transporte público 

 

     Fonte: Google, 2011. Adaptado pelo autor. 

 

7.2.3 Condicionantes de acesso de veículos e de pessoas 

O acesso de funcionários, estudantes e fornecedores será pelo portão principal do 

HUJBB (número 1); a distribuição aos estacionamentos se dará conforme percurso vermelho 

(nº 2); a saída de veículos se dará em via lateral ao prédio do Complexo Ambulatorial, 

conforme percurso azul (nº 3); as ambulâncias contornarão pela frente do edifício, conforme 

percurso verde (nº 4), e o acesso de pacientes do Complexo Ambulatorial será pela entrada do 

edifício (nº 5). O número 6 indica a saída de todos os veículos (figura 43). 
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Figura 43 - Acesso de veículos e pessoas - 

 

            Fonte: UFPA, 2012. Adaptado pelo autor. 

7.2.4 Condicionantes topográficas e do solo 

As características do terreno, onde o Complexo Ambulatorial será implantado, são a 

pouca declividade (0,24 %) e solo argilo-arenoso. A figura 44 mostra as dimensões do terreno 

e as cotas de nível. Devido ao maior desnível do terreno ser de 0,21 m, a obtenção de planta 

altimétrica foi desconsiderada.  

Figura 44 - Dimensões do terreno, área e cotas 

 

                                                 Fonte: Autor, 2011 
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7.2.5 Condicionantes visuais 

Obtiveram-se as condicionantes visuais através da inserção de oito vistas direcionais. 

As oito vistas proporcionaram uma classificação subjetiva quanto à relevância visual da 

paisagem (natural ou construída) de seu entorno. As vistas foram: 1 – vista do prédio principal 

do HUJBB – muito relevante; 2 – vista de arborização e laboratório – relevante; 3, 4 – vista de 

residências térreas – pouquíssimo relevante; 5, 6, 7 – vista cemitério – não relevante e 8 –vista 

de outros prédios do HUJBB – relevante. A relevância da vista 1 foi solicitação proposta nas 

reuniões da direção do hospital e do corpo clínico (figura 45). 

Figura 45 - Ponto de visualização do centro do terreno 

 

                                      Fonte: Google, 2011. Adaptado pelo autor. 

7.2.6 Condicionantes sonoros 

A Lei Complementar de Controle Urbanístico (BELÉM, 1999) não exige, para 

hospitais, apreciação do projeto para a aprovação quanto à questão dos ruídos, partindo-se do 

princípio que os hospitais não são fontes de ruídos pela própria especificidade das atividades 

que executam. Os ruídos oriundos de fontes externas, nesta área, são os provenientes de 

Caldeira a óleo do HUJBB (seta 1) e os provenientes do trânsito de veículos de passeio e 

ônibus (seta 2) (figura 46). As soluções arquitetônicas para conforto acústico, quanto ao ruído 

provocado pelas fontes externas, ficarão na dependência de projetos especializados de 

acústica. 
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Figura 46 - Ruído gerado por fatores externos 

 

                                            Fonte: Google, 2011. Adaptado pelo autor. 

7.2.7 Condicionantes de estrutura de apoio 

A citação das estruturas de apoio serve para analisar quais dessas estruturas poderão 

ser aproveitadas no projeto do Complexo Ambulatorial. Com isto, evita-se a duplicação de 

estruturas (figura 47).   

Figura 47 - Estrutura de apoio 

 

          Fonte: UFPA, 2012.  

          Adaptado pelo autor. 

 

 

4 – Subestação elétrica do Unacon; 

5 – Estação de tratamento de esgoto; 

6 – Vestiários; 

7 – Gases medicinais do edifício central; 

8 – Gases medicinais do Unacon. 

LEGENDA: 

1 – Poço artesiano de 160,00 m; 

2 – Poço artesiano de 40,00 m; 

3 – Subestação elétrica do edifício 

      central; 



74 

 

As estruturas de apoio que podem ser aproveitadas são o poço artesiano de 160,00 m, 

a subestação elétrica e a central de gases medicinais do Unacon e os vestiários. Contudo, a 

estrutura de apoio a ser aproveitada depende de avaliação de técnicos especializados em suas 

respectivas áreas quanto à capacidade de ampliação ou modernização.  
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8 O PROJETO DO COMPLEXO AMBULATORIAL 

8.1 O partido 

8.1.1 A implantação 

Para a implantação do partido no terreno, buscaram-se as limitações impostas pelas 

condicionantes legais, climáticas, do entorno do terreno (espaciais), topográficas, de acesso, 

visuais, sonoros e de estruturas de apoio.  

Iniciou-se com a proposição que o partido deveria ser constituído por dois blocos e 

um átrio central. Os blocos deveriam abrigar o programa de necessidades e o pré-

dimensionamento. A adoção de dois blocos com 3 (três) pavimentos foi para preservar a 

unidade arquitetônica das alturas das edificações do Hospital João de Barros Barreto que tem 

cinco pavimentos. Os demais prédios do entorno têm dois. A justificativa para o átrio central é 

a referência conceitual do “abraço”. 

Projetaram-se os blocos (sentido de implantação), principalmente, em função das 

condicionantes climáticas. Como estratégia bioclimática, foram adotadas: a menor dimensão 

no sentido leste/oeste para evitar a carga térmica solar; a valorização da ventilação natural e 

da iluminação natural indireta, com a inserção de varandas e poços de iluminação e exaustão; 

e a inserção de um átrio que serve também de passagem da ventilação natural (figura 48). 

Figura 48 - Principais condicionantes climáticas 

 

                                                          Fonte: Autor 

 

As condicionantes legais de urbanização impuseram a verticalização do partido. A 

verticalização foi conseqüência da área requerida para atender ao programa de necessidades e 
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dos índices urbanísticos. A ligação horizontal entre os dois blocos, no primeiro e segundo 

pavimentos, é feita através de passarela. Para o acesso aos pavimentos, usaram-se escadas e 

elevadores. A área total construída é de 6.929,13
19

m². 

Para satisfazer as condicionantes de acesso no térreo, projetaram-se vias na lateral do 

edifício (3) para a saída de veículo e a circulação de funcionários (4) do hospital, bem como a 

portaria frontal (6) e a guarita (5) no fundo do terreno para controle de veículos e pessoas 

(figura 49).  

              Figura 49 - Condicionantes de acesso de veículos e pessoas 

 

          Fonte: Autor 

 

As condicionantes do entorno do terreno e as condicionantes topográficas pouco 

influenciaram na concepção do partido. Do entorno do terreno, levou-se em consideração a 

unidade arquitetônica com os outros edifícios do hospital, através do uso das platibandas 

(edifício sem beiral). As condicionantes topográficas não influenciaram porque o terreno tem 

uma declividade muito baixa (0,24%), ou seja, é um terreno praticamente plano.  

As condicionantes visuais influenciaram a locação das varandas externas e as 

aberturas nas fachadas no sentido leste/Oeste. As varandas, instaladas a partir do 2º 

pavimento, privilegiam vistas direcionadas aos prédios do HUJBB.  Para as aberturas na 

fachada principal, propôs-se sua colocação em número reduzido, devido à existência do 

cemitério. Para este procedimento, outras condicionantes também influenciaram: as sonoras 

                                                

19 - Este valor de área construída se diferencia do valor de adotado no item 7.1.1. O valor lá adotado 

não considerar, pela legislação urbana de Belém, as áreas de casas de máquinas, jardineiras, caixas d’águas, para 

o cálculo dos índices urbanísticos. 

Legenda: 

1 – Acesso de pacientes e representantes 

2 – Acesso de veículos externos 

3 – Saída de veículos internos (funcionários) 

4 – Acesso de funcionários e estudantes 

5 – Guarita 

6 – Portaria principal 
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externas e as climáticas (radiação solar). Para proteger as aberturas da radiação solar, propôs-

se a colocação de brises metálicos. As condicionantes de estrutura de apoio, no caso 

subestação elétrica, influenciaram na locação da unidade de imagenologia e métodos gráficos. 

A menor distância entre estas unidades e a subestação justifica-se como forma de reduzir o 

custo com a instalação elétrica (execução, consumo e manutenção). 

8.1.2 Implantação das unidades nos pavimentos - Zoneamento 

A disposição das unidades nos blocos ficou distribuída, conforme tabela 5. 

Tabela 5- Quadro com a disposição das unidades de serviços pelos pavimentos do edifício do Complexo 

ambulatorial - Belém 

Pavimentos Blocos Unidades 

Pav. térreo 1 Imagenologia e métodos gráficos; 

 central Recepção ; 

 2 Emergência clínica; 

1º Pavimento 1 Consultórios; 

 2 Consultórios, tubercul. multirresistente e curativo de diabético; 

2º Pavimento 1 Reabilitação e hemodiálise  

 central Pesquisa clínica  

 2 Farmácia ambulatorial, patologia Bucal, coleta de laboratório e hospital-dia 

Fonte: Autor 

 

As figuras 50, 51 e 52 mostram mais detalhadamente o zoneamento por pavimentos. 

Figura 50 - Zoneamento - pavimento térreo 

 

                                      Fonte: Autor 
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Figura 51 - Zoneamento - primeiro pavimento 

 

                                          Fonte: Autor 

Figura 52 - Zoneamento - segundo pavimento 

 

                                     Fonte: Autor 

8.2 Os acessos e fluxos 

As figuras 53, 54 e 55 mostram o fluxo da população que o edifício abrigará. O 

percurso 1 indica o acesso e o fluxo de funcionários e insumos, que vêm do edifício central do 

HUJBB. O 2 é o fluxo dos resíduos sólidos de saúde (RSS), devidamente acondicionados, 

para serem encaminhados para o depósito de RSS do hospital. O 3 indica o acesso e o fluxo 
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de pacientes e público (acompanhantes, representantes, fornecedores) às unidades 

ambulatoriais. O 4 é a entrada de pacientes e público na emergência clínica. O 5 é o percurso 

com veículos, dando acesso à emergência clínica, à entrada principal das outras unidades, ao 

estacionamento ou para a saída (6). O 7 é o acesso e fluxo de veículos de funcionários do 

hospital para o estacionamento ou saída (8). O 9 é a saída de cadáveres, através de carro, para 

o necrotério do hospital. 

                        Figura 53 – Fluxo do pavimento térreo 

 

        Fonte: Autor 

                              Figura 54 - Fluxo do primeiro pavimento  

 

           Fonte: Autor 

Fluxos de: 

1 – Funcionários e insumos; 

2 – Resíduos sólidos de saúde; 

3 – Pacientes e público; 

4 – Emergência; 

5 – Entrada de veículos de pacientes; 

6 – Saída de veículos; 

7 – Entrada de veículos de funcionários; 

8 – Saída de veículos de funcionários; 

9 – Saída de cadáver. 

 

Fluxos de: 

1 – Funcionários e insumos; 

2 – Resíduos sólidos de saúde; 

3 – Pacientes e público; 
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                     Figura 55 - Fluxo do segundo pavimento 

 

         Fonte: Autor 

8.3 O sistema de climatização 

O projeto foi idealizado com sistema de climatização passivo
20

, ativo
21

 e híbrido 

(passivo/ativo), conforme as figuras 56 a 57. No pavimento térreo, o sistema passivo ocorre 

nas recepções, nas circulações, no átrio e nas esperas; o ativo, nos métodos gráficos, na 

imagenologia e na emergência clínica (figura 56). 

                Figura 56 - Sistema de Climatização – Pavimento térreo 

 

                       Fonte: Autor 

                                                

20 Sistema que utiliza a ventilação natural para climatização. 
21 Sistema que utiliza equipamentos mecânicos para refrigeração, calefação e ventilação 

Legenda: 

1 – Sistema ativo 

2 – Sistema passivo 

3 – Sistema ativo/passivo 

Fluxos de: 

1 – Funcionários e insumos; 

2 – Resíduos sólidos de saúde; 

3 – Pacientes e público; 
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No primeiro pavimento, o sistema passivo ocorre nas recepções, nas circulações e 

nas esperas; o híbrido, nos consultórios e administração (figura 57). 

                   Figura 57 - Sistema de Climatização – 1º Pavimento 

 

                     Fonte: Autor 

 

No segundo pavimento, o sistema passivo também ocorre nas recepções, nas 

circulações e nas esperas; o híbrido, no hospital-dia, na coleta do laboratório de patologia 

clínica, na hemodiálise, na reabilitação, na farmácia ambulatorial, na pesquisa clínica e na 

patologia bucal (figura 58). 

 

                    Figura 58 - Sistema de Climatização – 2º Pavimento 

 

                     Fonte: Autor 

Legenda: 

1 – Sistema ativo 

2 – Sistema passivo 

3 – Sistema ativo/passivo 

Legenda: 

1 – Sistema ativo 

2 – Sistema passivo 

3 – Sistema ativo/passivo 
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8.4 O desenvolvimento do projeto 

Após a disposição do prédio no terreno, partiu-se para a adequação espacial das 

unidades, conforme o programa de necessidades e o pré-dimensionamento (Apêndice D), os 

fluxos, o quadro do “problem seeking” (Apêndice C) e as condicionantes. Projetou-se o 

complexo ambulatorial a partir do espaço necessário para abrigar o atendimento ambulatorial 

dos consultórios, mais a espera, circulação e jardineiras (figura 59). Este arranjo é mesmo 

usado pelo Arquiteto João Filgueiras no Hospital Sarah de Fortaleza. A Justificativa para a 

escolha desta unidade como parâmetro inicial para a disposição espacial de todo o projeto se 

deve ao fato que é a unidade que ocupa a maior área, um pavimento inteiro, e demanda o 

maior número de usuários. 

 

Figura 59 - Disposição espacial dos consultórios e entorno 

              

          Fonte: Autor 

 

Como consequência desta disposição espacial, tem-se a falta de iluminação e 

ventilação naturais nos consultórios. Para solucionar este problema, criaram-se caixas ou 

dutos de iluminação e ventilação (exaustão) naturais. Adotou-se este procedimento em todo o 

edifício. As caixas de ventilação (exaustão) e iluminação partem do térreo e alcançam a 

cobertura. Vários ambientes do edifício são beneficiados pela iluminação e ventilação dessas 

caixas, inclusive alguns sanitários, como evidenciado na figura 60. 
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Figura 60 - Posicionamento da caixa de ventilação (exaustão) e iluminação naturais 

 

                              Fonte: Autor 

 

O espaço reservado para os consultórios na dimensão de 2,50 x 5,00
22

 (área de 12,50 

m²) se justifica por ser um estabelecimento assistencial de saúde e ensino, portando requer 

área acima do estabelecido pela RDC-50 (BRASIL, 2004a), já que no consultório, além do 

profissional que atende ao paciente, devem estar também os estudantes. Nas reuniões, com o 

corpo clínico e acadêmico do hospital, ficou acordado o número de quatro estudantes por 

consultório. 

8.4.1 As varandas 

A planta baixa (figura 61) e o corte esquemático (figura 62) indicam a colocação das 

varandas, usadas como esperas e circulações no edifício (nº 1). A inserção das varandas 

externas e internas favorece o uso de iluminação e ventilação naturais, além de criar espaços 

mais humanizados e agradáveis nas salas de espera.  Isto resulta na minimização do uso de 

sistemas de iluminação e ventilação artificiais. A planta baixa e o corte esquemático também 

evidenciam a caixa de exaustão (nº 2) e o átrio (nº 3) usados para proporcionar iluminação e 

ventilação naturais. 

                                                

22 Modulação estrutural 7,50 x 7,50m. Submúltiplo 1,25 x 1,25 m. 
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Figura 61- Planta baixa - parte posterior do edifício do 1º pavimento - 

 

    Fonte: Autor 

Figura 62 - Corte transversal 

 

          Fonte: Autor 

 

Além das questões relativas à iluminação e ventilação natural, as varandas 

proporcionam proteção às pessoas do sol e da chuva e à conservação do edifício. Para a 

proteção solar horizontal (jardineiras), a menor distância obtida foi a que fez um ângulo de 

30º, conforme demonstrado na figura 63.                   

Figura 63 - Proteção solar das varandas 

 

                            Fonte: Autor 
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Para a proteção solar vertical, buscou-se como solução a inserção de painéis de 

alvenaria. A distância obtida foi a que fez um ângulo horizontal de 27º, conforme 

demonstrado na figura 64.                   

Figura 64 - Proteção vertical da fachada Norte 

 

                                       Fonte: Autor 

 

As duas proteções foram calculadas através do programa SOL-AR, (UFSC, [199-]), 

conforme figura 65 e 66. 

Figura 65 - Carta solar da fachada para o Norte (varandas) 

 

Fonte: UFSC, [199-]. Dados inseridos pelo autor. 
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Figura 66 - Carta solar da fachada para o Sul (varandas) 

 

Fonte: UFSC, [199-]. Dados inseridos pelo autor. 

 

Nas demais aberturas da fachada Norte e Sul, usaram-se brises metálicos. Para a 

proteção total dessas aberturas, o cálculo da angulação das aletas dos brises e seu afastamento 

serão fornecidos pelo fabricante. 

Para a elevação frontal e posterior (figura 67 e 68), o mascaramento indica que as 

aberturas estão desprotegidas. Neste caso, usaram-se também brises metálicos, cujo cálculo da 

angulação das aletas dos brises e seu afastamento serão fornecidos pelo fabricante.  

Figura 67 - Carta solar da fachada para o Oeste (elevação frontal) 

 

                                             Fonte: UFSC, [199-]. Dados inseridos pelo autor. 
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              Figura 68 - Carta solar da fachada para o Leste (elevação posterior) 

 

                                            Fonte: UFSC, [199-]. Dados inseridos pelo autor. 

 

8.4.2 O átrio 

 Os edifícios assistenciais de saúde com átrio remetem ao mencionado por Medeiros 

(2005) sobre a tipologia “Shopping Center”. 

Concebeu-se o átrio com a função de dar ao usuário a sensação do aconchego, da 

recepção, do cuidado. Estas características são os elementos contidos no conceito abstrato do 

“abraço”. As estratégias para causar esta sensação foram a colocação da recepção no meio do 

átrio, convidando o usuário para o abraço; a passarela de interligação entre os blocos dos  

pavimentos, o espaço infantil, as jardineiras, a lanchonete, o guarda corpo da circulação 

periférica dos pavimentos, a entrada de luz zenital e a ventilação natural.  

O átrio é o espaço onde se detectam as seguintes funções: 

 Espaço de interação visual com os pavimentos do edifício; 

 Espaço de convivência no sentido de socialização do usuário; 

 Espaço para a passagem da iluminação natural indireta e da ventilação natural: 

 Espaço humanizante: aconchegante. 

8.4.2.1 Evolução das propostas do átrio 

Na primeira proposta (figura 69), locou-se a recepção logo na entrada do edifício. 

Esta proposta era contrária à concepção do conceito de “abraço” por limitar ou impedir que o 

usuário desfrutasse do edifício. 
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Figura 69 - Primeira proposta para o átrio 

 

        Fonte: Autor 

 

Na segunda proposta (figura 70), a recepção ficou localizada no fundo do átrio, 

porém ficou meio escondida. Os elevadores também foram para o fundo do átrio, com a 

mesma justificativa de proporcionar ao usuário a corrida para o centro do “abraço”. Porém os 

sanitários ao centro continuavam contradizendo a proposta conceitual do abraço, funcionando 

como barreiras, e seus tetos poluíam visualmente quem os observava a partir do primeiro 

pavimento. 

Figura 70 - Segunda proposta para o átrio 

 

        Fonte: Autor 

 

varandas 
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A terceira proposta contempla a recepção em local mais visível e traz também os 

elevadores para próximo das escadas. Estes ficam próximos a escada. Criaram-se uma 

lanchonete como ponto de atração (magneto) do espaço e uma área para atividades infantis. 

Os sanitários na primeira proposta ficaram na entrada; na segunda, no meio e nesta, ficaram 

no fundo (figura 71). 

Figura 71 - Última proposta para o átrio 

 

       Fonte: Autor 

 

Percebe-se, na figura 72, que o átrio está contemplado com excelente iluminação 

natural na parte posterior da edificação, como também pela cobertura. A proteção solar na 

parte posterior deu-se com a colocação de termobrises, pintados de cor branca. Quanto à 

cobertura, percebe-se a entrada de iluminação zenital. A telha metálica térmica usada tem a 

superfície metálica inferior também pintada na cor branca. O piso claro contribuiu para a 

claridade do ambiente, combinando com os tons verdes das paredes e vigamentos.  

Na figura 73, observa-se também a claridade advinda da parte frontal da edificação. 

A transparência deu-se em função da colocação de painéis divisórios vazados de perfis de 

alumínio, pintados na cor verde claro, tanto no térreo, quanto na altura do primeiro 

pavimento. 

Em ambas as imagens, visualizam-se a circulação periférica e a passarela de 

interligação entre os blocos. 
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Figura 72 - Vista do átrio, visualizado pela parte frontal 

 

    Fonte: Autor 
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Figura 73 - Vista do átrio, visualizado pela parte posterior 

 

    Fonte: Autor 
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8.4.3 A cobertura 

A proposta inicial de cobertura do átrio baseou-se na tipologia usada pelo arquiteto 

João Filgueiras no átrio do Hospital Sarah de Fortaleza. A escolha do material para a 

cobertura sempre foi a telha zincada térmica tipo sanduíche com isolamento em PUR. 

8.4.3.1 Evolução das propostas da cobertura 

Na primeira proposta, a cobertua curva foi dividida em dois planos e alcançava todo 

o edifício (figura 74). 

Figura 74 - Primeira proposta de cobertura 

 

                  Fonte: Autor 

 

A segunda proposta ainda mantinha a cobertura curva, mas somente no átrio. A 

cobertura dos blocos era plana. Contudo, devido a questões de ordem estética, de composição 

arquitetônica e de soluções para a captação de águas pluviais, principalmente em relação à 

cobertura do bloco central do segundo pavimento, descartou-se também esta tipologia (figura 

75). 

Figura 75 - Segunda proposta de cobertura 

 

               Fonte: Autor 

 

A terceira proposta manteve a cobertura dos blocos igual à anterior, porém a 

cobertura do átrio também ficou plana. Reduziu-se a altura do átrio e a composição com a o 

bloco central do 2º pavimento ficou melhor.  



93 

 

 Conseguiu-se isto com o uso dos blocos com alturas iguais, visto que, nas propostas 

anteriores, havia um bloco com quatro pavimentos e outro bloco com dois pavimentos. A 

justificativa para a adoção de blocos de mesma altura foi para sanar problemas de coleta de 

águas pluviais, diferenças entre alturas de coberturas e composição estética da fachada. Este 

tipo de cobertura também sanou a possibilidade de uso de elementos de proteção solar na 

fachada frontal e posterior do edifício, pois havia uma vão entre as diferentes alturas das duas 

coberturas, como visto na primeira e segunda propostas (figura 74 e 75). 

 

Figura 76 - Última proposta de cobertura 

 

 Fonte: Autor 

 

8.5 Critérios de sustentabilidade no projeto do Complexo Ambulatorial 

Embora o projeto não tenha sido elaborado com vista a obter uma certificação, as 

estratégias de sustentabilidade e eficiência energética adotadas no projeto do Complexo 

Ambulatorial também se basearam em alguns pré-requisitos do Selo Casa Azul CAIXA 

(JOHN; PRADO, 2010) e do LEED 2009 for Healthcare (USGBC, 2009) para equipamentos 

de saúde. Também foram utilizados alguns critérios dos sistemas de envoltória, iluminação 

artificial e ar condicionado preconizados no RTQ-C (BRASIL, 2010b). Os pré-requisitos 

foram: 

8.5.1 Estacionamento coberto para bicicletas 

No projeto, previu-se a construção de bicicletário coberto. Justifica-se a cobertura em 

função que na região a radiação solar é intensa e a freqüência de chuvas também. O uso da 

bicicleta como forma alternativa é benéfico não só para a redução de energia com o consumo 

de combustíveis (mais bicicletas, menos carros), como forma também de garantir a qualidade 

de vida para os usuários quanto à saúde (exercícios aeróbicos). 
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8.5.2 Estacionamento coberto para veículos 

Já para aos veículos, justifica-se a cobertura também em função do sol. Os veículos 

expostos ao sol condicionam aos proprietários o uso demasiado do ar condicionado logo 

quando entram nos veículos. O carro estando protegido da radiação solar reduzirá o consumo 

de combustível e a emissão de poluentes, já que não será necessário ativar o ar condicionado 

com tanta freqüência. 

8.5.3 Aproveitamento de águas pluviais em louças sanitárias e jardins 

Devido ao alto índice de precipitação pluviométrica na região, o aproveitamento de 

água da chuva para uso em bacias sanitárias, em mictórios e na irrigação de jardins é 

excelente alternativa para a redução do consumo de água potável. Daí ser importante o uso de 

águas pluviais no projeto do Complexo Ambulatorial em equipamentos onde a água potável 

não é exigida.  

As justificativas para seu uso são: 

 A cidade de Belém tem grande precipitação pluviométrica anual e isto favorece o 

armazenamento e a eficiência do sistema; 

 O consumo diário do Complexo Ambulatorial será grande. Aproximadamente 12.000 litros 

/dia só com aparelhos sanitários e irrigação de jardins. Com isto, haverá uma redução da 

despesa com conta de água; 

 O aproveitamento das águas pluviais contribui para que maior quantidade de água potável 

fique nos sistemas externos de reservação das concessionárias para atender a população em 

usos mais nobres. 

 A retenção de águas pluviais reduz a quantidade de águas superficiais no terreno, garante a 

possibilidade de redução de enchentes e a alimentação de água no lençol freático. 

 Contribuir para a conservação da água e a sustentabilidade ambiental. 

Pelo método “Análise de simulação do reservatório e eficiência”, detalhado no 

Apêndice B, encontra-se o cálculo dos reservatórios de águas pluviais. A demanda por água é 

de 9.000 l/dia para uso em bacias sanitárias, mictórios e irrigação de jardins. Calcularam-se os 

reservatórios para acumulação da água pluvial por cinco dias, ou seja, volume total para 

45.000 l.  

A metodologia define “Falha do sistema (Fr)” como a razão entre os números de dias 

em que a captação de águas pluviais não atende ao sistema e os dias do ano. Define também 
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como “Confiança no sistema (Rr)” a diferença entre o sistema 100% e o percentual da Falha 

do sistema, ou seja, a Confiança no sistema é 1- Fr. 

A Falha do sistema para aproveitamento de águas pluviais atingiu 2,19% e a 

Confiança ficou em 97,81%. Nas figuras 76 e 77, estão indicados os esquemas para captação 

de águas pluviais, nas cisternas e caixas d’águas. 

Figura 77 - Esquema de captação de águas pluviais (cisternas) 

 

  Fonte: Autor 

Figura 78 - Esquema de captação de águas pluviais (caixas d'águas) 

 

                          Fonte: Autor 

8.5.4 Redução da transmitância térmica 

 Outra estratégia para a redução dos efeitos da ilha de calor é o uso de materiais de 

baixa transmitância térmica e materiais reflexivos e de cor clara. Estes materiais foram usados 

na envoltória externa (cobertura e paredes externas) e nos pisos. Para a cobertura, especificou-

se telha de aço zincado cor natural com isolamento térmico em PUR 5 cm; nas paredes, 
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pastilhas cerâmicas de cor clara. Especificou-se piso externo em cimentado nos locais onde há 

fluxo de pessoas e veículos; nos estacionamentos e demais áreas, o piso é intertravado 

drenante, exceto nas vagas de PNE. Nos quadros das figuras 79 e 80, estão os materiais 

usados na envoltória do edifício.  Os materiais usados atendem aos critérios para a 

Classificação “A” conforme o RTQ-C (BRASIL, 2010b). 

8.5.4.1 Cobertura 

Percebe-se que o material usado para a cobertura tem características térmicas bem 

abaixo do limite recomendado pelas normas. Os limites da norma NBN 15527 (ABNT, 2005) 

estão contidos na coluna “Uso na Z-8” e os limites do RTQ-C (BRASIL, 2010b) na coluna 

“pelo RTQ-C”. Nessas colunas, estão indicados os valores pemitidos, independente do 

material usado, pois indicam os valores máximos (figura 79). As colunas “Transmitância do 

material” e “Fator de calor solar do material” indicam as características térmicas do material 

empregado na cobertura. Os valores foram obtidos em catálogos dos fabricantes. 

Figura 79 - Quadro das características térmicas do material da cobertura 

  MATERIAL 

Transmitância (U) em W/m².K Fator de calor solar % 

U do 

material 

Uso na 

Z-8 
pelo RTQ-C 

U do 

material 

Uso na Z-

8 

Cobertura 

Telha térmica de aço 

galvanizado, tipo 

sanduíche, com isolamento 

em EPS 5 cm 

0,63 ≤ 2,30 

≤ 2,0 p/ambiente não 

refrigerado e ≤ 1,0 p/ 

ambiente refrigerado 0,63 ≤ 6,50 

   Fonte: Autor 

8.5.4.2 Parede 

As paredes também apresentam características semelhantes um pouco abaixo do 

preconizado pela norma (figura 80). Os valores do material foram obtidos na norma NBN 

15527 (ABNT, 2005). 

Figura 80 - Quadro das características térmicas do material da parede externa 

  MATERIAL 

Transmitância (U) em W/m².K Fator de calor solar % 

U do 

material 

Uso na 

Z-8 
pelo RTQ-C 

U do 

material 

Uso na Z-

8 

Paredes 

Tijolo cerâmico 6 furos 

com reboco, acabamento 
de cor clara, espessura 

total 14 cm 

2,48 ≤ 3,6 

≤ 2,0 para material 

com capacidade 
térmica de 80 

KJ/m².K 

3,97 ≤ 4,00 

       Fonte: Autor 
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8.5.5 Aumento das superfícies permeáveis 

O aumento das superfícies permeáveis se dá pela minimização da taxa de ocupação 

do solo. A minimização da taxa de ocupação do terreno é conseqüência da verticalização da 

edificação. O que favorece o aumento de área permeável para a colocação de piso intertravado 

drenante, bem como a colocação de jardins. 

Demonstrou-se no item 7.1.1 que a taxa de permeabilidade do solo ficou em 0,23, 

acima do preconizado pela legislação urbanística de Belém que é de 0,10. 

8.5.6 Maximização do uso da vegetação 

A vegetação será preservada. As árvores frontais, laterais e do fundo do terreno, 

quando necessárias, não serão prejudicadas (fig. 81).  Com isso, o sombreamento será 

preservado bem como a minimização do calor. 

Figura 81 - Imagens da vegetação lateral e frontal do terreno 

 

   Fonte: Autor 

8.5.7 Acústica  

Onde a legislação prescreve, foi indicado o uso de materiais para o isolamento ou 

acondicionamento acústicos. Os isolamentos acústicos serão usados onde houver assistência a 

pacientes como forma de respeito e privacidade, como consultórios e salas de exames, bem 

como em locais onde houver fonte de ruídos, tipo casa de bombas d’água. Neste caso, para a 

qualidade do conforto acústico, deve-se atentar pelo correto isolamento das paredes e 

divisórias, bem como das portas e janelas.  

Os acondicionamentos acústicos, que são usados para reduzir o efeito da 

reverberação, deverão estar nas salas de espera e circulações onde os pacientes aguardam o 

atendimento. Nestes espaços, deverão receberão forro acústico.    
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8.5.8 Outros critérios de sustentabilidade 

Abaixo, listam-se outros critérios de sustentabilidade que serão utilizados no projeto 

do Complexo Ambulatorial (figura 82).  

Figura 82 - Quadro dos critérios de sustentabilidade usados no Complexo Ambulatorial 

 CRITÉRIOS JUSTIFICATIVA 

1 QUALIDADE URBANA  

 - Qualidade do entorno - 

infraestrutura 

O terreno, em área urbana, não necessita de infraestrutura 

externa para sua instalação (redução dos impactos 

ambientais de instalação). 

 - Qualidade do entorno - 

impactos 

A edificação não é produtora de ruídos. 

   

2 PROJETO E CONFORTO  

 - Paisagismo Com o uso de jardineiras e conservação máxima das árvores 

existentes. 

 - Flexibilidade O projeto é flexível a mudanças de leiaute, pelo uso de 

paredes divisórias. 

 - Local para a coleta seletiva Já existe o programa de gerenciamento de resíduos sólidos 

de saúde no Hospital Barros Barreto, portanto, o projeto 

será inserido no programa. 

 - Desempenho térmico da 

envoltória 

Usar materiais leves e refletores (cobertura em aço zincado 

e paredes claras), baixa transmitância térmica e uso de 

proteção solar na aberturas. 

 - Desempenho térmico – 

Orientação do sol e ventos 

Locação do edifício adequado à orientação do sol e dos 

ventos. 

 - Iluminação natural Melhorar a salubridade dos ambientes provocados pela alta 

umidade da região e reduzir a utilização de luz artificial. 

   

3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

 - Uso de lâmpadas eficientes Reduzir o consumo de luz artificial (energia elétrica). 

 - Adequação da disposição das 

lâmpadas no ambientes 

Reduzir o consumo de luz artificial (energia elétrica). 

 - Racionalização dos circuitos  Reduzir o consumo de luz artificial (energia elétrica). 

 - Dispositivos economizadores Reduzir o consumo de luz artificial (energia elétrica). 
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ou controladores de iluminação 

 - Equipamentos eficientes Reduzir o consumo de energia elétrica e de manutenção. 

. - Escolha adequada de vidros Uso de vidros adequados para reduzir a carga térmica no 

edifício. 

   

4 CONSERVAÇÃO DE 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 - Coordenação modular Modulação para estrutura de concreto armado 

 - Qualidade de materiais e 

componentes 

Usar materiais de alta qualidade para aumento da 

durabilidade. 

 - Componentes industrializados Uso de materiais industrializados para reduzir as perdas na 

obra. 

 - Gestão de resíduos da 

construção e demolição 

Exigir, na licitação, que a executora da obra tenha um 

projeto de gerenciamento de resíduos sólidos de construção. 

 - Concreto com dosagem 

otimizada (concreto usinado) 

Para evitar desperdícios na obra e o superdimensionamento 

das estruturas pelo do uso de concreto executado na obra. 

 - Facilidade de manutenção da 

fachada 

Uso de revestimento cerâmico para evitar pinturas 

constantes. 

   

5 GESTÃO DA ÁGUA  

 - Dispositivos economizadores Usado para reduzir o consumo de água potável. 

 - Aproveitamento de águas 

pluviais 

Usado para reduzir o consumo de água potável. 

 - Áreas permeáveis Para contribuir com a recarga do lençol aqüífero e reduzir a 

infraestrutura com águas pluviais. 

      Fonte: Autor 

 

8.6 As plantas baixas dos pavimentos 

As figuras 83 a 86  apresentam as planta baixas finais dos pavimentos, com suas 

unidades assistenciais, destacadas em cores. No pavimento térreo somente há duas unidades 

aisistenciais que são a imagenologia e métodos gráficos e a emergência clínica. O primeiro 

pavimento é todo ocupado pelos consultórios e o segundo, contém a maior quantidade de 

unidades assisenciais distintas. Destaca-se, no térreo, o átrio, como espaço de recepção, 

distribuição e de maior circulação de pessoas.  
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Figura 83 - Planta baixa do pavimento térreo 

 

                               Fonte: Autor 
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Figura 84 - Planta baixa do primeiro pavimento  

 

                    Fonte: Autor 
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Figura 85 - Planta baixa do segundo pavimento 

 

                           Fonte: Autor 
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Figura 86 - Planta baixa da cobertura 

 

                             Fonte: Autor 
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8.7 A volumetria 

 As quatro primeiras imagens (figura 87 e 88) são da proposta inicial para o prédio. A 

cobertura, em dois planos, atingia os dois blocos. Externamente, propôs-se uma estrutura 

metálica que suportava a cobertura. Os blocos estavam concebidos em altura diferentes. 

Figura 87 - Imagens de vistas da proposta inicial 

 

   Fonte: Autor 

 

Figura 88 - Imagens de vistas da proposta inicial 

 

   Fonte: Autor 

 

As figuras 89 a 93 são maquetes físicas usadas para estudar a volumetria do edifício. 

Este recurso foi importante para visualização da volumetria, para a concepção da cobertura e a 

detecção de problemas de composição arquitetônica entre a cobertura e os blocos. 
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Figura 89 - Vista posterior do edifício 

 

                                            Fonte: Autor 

 

Figura 90 - Vista posterior do edifício 

 

                                    Fonte: Autor 

Figura 91 - Vista de topo do edifício 

 

                                   Fonte: Autor 
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Figura 92 - Vista posterior do edifício com dois pavimentos 

 

                              Fonte: Autor 

 

Figura 93 - Vista posterior do edifício 

 

                               Fonte: Autor 

 

As imagens 94 e 95 seguintes ilustram o projeto com visualização externa em sua 

fase final. 

 A figura 94 traz como destaque as varandas, a sua proteção solar e os brises na 

fachada oeste. Visualiza-se também, o piso drenante de cimento nos estacionamentos. 
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Figura 94- Perspectiva externa esquerda do Complexo Ambulatorial 

 

   Fonte: Autor 
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Figura 95 - Perspectiva externa esquerda do Complexo Ambulatorial 

 

   Fonte: Autor 

 

A figura 95 destaca o uso de coberturas claras, que contribui com a redução das ilhas de calor no meio urbano e favorece o desempenho 

térmico do edifício. Há também a vista das caixas de iluminação e exautão naturais e a cobertura do átrio com iluminação zenital. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se dizer que o projeto do Complexo Ambulatorial teve como principais 

norteadores o conceito abstrato do abraço, os critérios de sustentabilidade e a humanização. 

O Conceito abstrato do abraço está expresso no espaço ocupado pelo átrio. Este 

ambiente tem a função de recepcionar e distribuir as pessoas pelo edifício. É o espaço onde 

haverá mais encontros entre pessoas, por ser passagem obrigatória para todos os ambientes. É 

também o espaço que pode ser visualizado das passarelas e varandas dos outros pavimentos 

que o contornam, tornando-se, portanto, um ponto focal. 

A Sustentabilidade está contemplada com seguintes aspectos: o partido arquitetônico 

do edifício está adequado à orientação do sol e dos ventos predominantes; os materiais e os 

procedimentos atendem às diretrizes do zoneamento bioclimático para a região e a alguns 

critérios do Selo Caixa, Leed e RTQ-C; as paredes divisórias pré-industrializadas e a 

modulação estrutural reduzem a perda de material e, consequentimente, a produção de 

resíduos da construção; o revestimento externo com partilhas cerâmicas de cor clara, os brises 

metálicos de cor branca para a proteção das aberturas e a cobertura com telhas metálicas 

térmicas, que refletem mais os raios solares, dão durabilidade e conforto térmico ao edifício; 

as varandas com jardineiras protegem, contra as intempéries, as pessoas e a edificação; a 

iluminação zenital do átrio, os poços de iluminação e exaustão naturais dos blocos e os 

dispositivos economizadores de energia elétrica reduzem o consumo de eletricidade; o piso 

drenante e a alta taxa de permeabilidade do solo contribuem para a recarga do lençol aqüífero; 

a colocação de estacionamentos cobertos, como forma de reduzir a frequência do uso de ar 

condicionado dos veículos, e a colocação de bicicletário coberto, como forma de incentivar o 

uso alternativo desse meio de transporte, contribuem para a redução do consumo de 

combustíveis fósseis; o átrio vazado contribui com a ventilação cruzada; os dispositivos 

economizadores de água reduzem o consumo de água potável e a conservação da vegetação 

existente contribui para a minimização dos efeitos do calor. 

Destaca-se também neste projeto, quanto à sustentabilidade, o aproveitamento de 

águas pluviais para aparelhos sanitários e irrigação de jardins, cuja eficiência do sistema 

chegou a 97,81%.  

Para a humanização, citam-se: a colocação de jardineiras junto às varandas e estas 

junto às áreas de espera e circulação de pessoas; o espaço infantil e a brinquedoteca para o 

lazer das crianças; o átrio como sinônimo abstrato de recepção e encontro das pessoas; a área 
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de vivência junto à lanchonete; a colocação de salas de espera próximas aos locais de 

atendimento, que contribuem para a interação e controle paciente/profissional. 

Citam-se ainda, para a humanização, o uso de espaços dimensionados além do 

mínimo exigido pelas normas, para comportar dignamente o público e os funcionários; a 

prevalência da luz natural sobre a artificial através das varandas, do átrio, dos poços de 

iluminação; o uso de isolamento e de acondicionamento acústicos para privacidade de 

pacientes e o uso de balcões de atendimento, sem vidros ou outros anteparos, que impeçam o 

contato mais humano entre pacientes e funcionários 

Buscou-se, no projeto, o uso de materiais e a criação de espaços harmoniosamente 

inseridos no edifício, para proporcionar um local ambientalmente sustentável, humano e 

energeticamente eficiente. 

Ressalta-se, porém que, por limitações de tempo devido ao tamanho e complexidade 

do programa arquitetônico e as dimensões do projeto, o cálculo para obtenção da classificação 

do Selo Procel não foi realizado, contudo, salienta-se que os critérios adotados estão 

direcionados para a obtenção de um projeto humanizado, energeticamente eficiente e 

sustentável. 

Considera-se também que, embora tenha sido mencionada sucintamente a questão de 

conforto acústico, sua aplicação é de extrema importância em estabelecimentos assistenciais 

de saúde ou em qualquer outro edifício. Neste sentido, para trabalhos futuros, deve-se enfocar 

o conforto acústico como critério de sustentabilidade e humanização.  

Conclui-se, neste trabalho, que, os estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), 

como qualquer outro edifício, devem ser projetados dentro dos critérios mencionados: 

sustentabilidade, eficiência energética e humanização. 
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                  APÊNDICE B - Cálculo do reservatório de águas pluviais do projeto                                    

A NBR 15527/2007 – água de chuva – aproveitamento de coberturas em áreas 

urbanas para fins não potáveis traz as metodologias para o aproveitamento de águas pluviais. 

Para o cálculo do reservatório para águas pluviais, usou-se o método “análise de 

simulação do reservatório e eficiência”. A justificativa é que este método, em relação aos 

outros, fornece dados para o dimensionamento mais econômico do reservatório e verifica o 

risco.  

Cálculo do potencial de aproveitamento das águas pluviais 

Primeiramente, calculou-se o potencial de aproveitamento das águas pluviais. 

Conforme a NBR 15527/2007, o volume de água aproveitável é dado pela fórmula.  

 

V = P x A x C x n 

 

Onde: V = Volume anual, mensal ou diário da chuva aproveitável (unidade m³); 

           P = precipitação anual, mensal ou diária da chuva (unidade mm); 

 A = Área de coleta (unidade m²); 

 C = Coeficiente de escoamento da cobertura ou Coeficiente de runoff; 

 n = Fator de captação – está relacionado à eficiência do sistema. Pode-se considerar o 

valor 1 quando não há descarte  das águas da primeira chuva. 

A precipitação média anual para a cidade de Belém no período de 1961 a 1990 ficou 

em 2.820 mm (TOMAZ, 2003). A área da cobertura do projeto para captação é de 2.234,56 

m². Para o fator de captação (n) considerou-se, inicialmente, sem descarte de água da chuva, 

pois é para fins não-potáveis, logo n = 1. O coeficiente de runoff para telhas metálicas 

corrugadas é 0,80 (MACINTERY, 2010) 

V = P x A x C x n     

Para o ano, tem-se: V = 2.820 x 2.234,56 x 0,80 x 1/1.000 (divide por 1.000 para o 

resultado ficar em m³).            V = 5.041,17m³/ano 

Para o dia, tem-se:  V = 5.041,17/365           V = 14,00m³/dia 

 

Cálculo da demanda de água 

Para o cálculo da demanda de água, tomou-se como base a população do edifício. A 

população total a ser atendida diariamente é de 1.078 pessoas entre pacientes, funcionários, 

estudantes (vide Apêndice E). 
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Como no Hospital Barros Barreto não foi possível obter os dados relativos a 

atendimentos ambulatoriais masculinos e femininos, optou-se por utilizar a proporção 

masculina de 47,3% e feminina 52,7% da cidade de Belém - Censo 2010 (BRASIL, 2010a, 

2012) –  Portanto, a população masculina é de 510 (47,3% de 1.078) e a feminina é de 568 

(52,7% de 1.078). 

Para a demanda dos aparelhos sanitários, utilizaram-se os dados obtidos na pesquisa 

do mestrando Petterson Dantas (DANTAS, 2012).  

Tabela 6 - Número de utilização de aparelhos sanitários por sexo no CT da UFRN em Natal -2011 

Uso de aparelhos sanitários 

 Vaso sanitário Mictório 

 Fezes Urina Urina 

Homem 0,5 vezes ao dia - 1,5 vezes ao dia 

Mulher 0,5 vezes ao dia 2,0 vezes ao dia - 

Fonte: DANTAS, 2012 

 

No projeto, optou-se por vasos sanitários de 6  e 3 litros (para fezes e urina, 

respectivamente). Logo, 

Homens :  

Fezes  - 0,5 vezes ao dia x 510 pessoas x 6 litros = 1.530 litros 

Mulheres: 

Fezes  - 0,5 vezes ao dia x 568 pessoas x 6 litros = 1.704 litros 

Urina – 2,0 vezes ao dia x 568 pessoas x 3 litros = 3.408 litros 

Total dos vasos sanitários = 6.642 litros. 

Para mictórios, optou-se por válvula economizadora de água. A válvula, que é 

automática, regula a vazão a 12 l/minutos e o ciclo de fechamento é 6 segundos, portanto 

gasta 1,2 litros por cada acionamento. Logo, para mictórios, temos: 

Homens :  

Urina – 1,5 vezes ao dia x 510 pessoas x 1,2 litros = 918 litros 

 

Para jardins, optou-se por usar o valor de 1,5 l/m² (m² de área ajardinada). A área de 

jardins e floreiras é de 868,20m². Logo, o volume encontrado é:  

V = 1,5 x Aj (AJ – área de jardins) 

V = 1,5 x 868,20          V = 1.302,33 litros 
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O volume total é de 6.642,00 + 918,00 + 1.302,33 = 8.862,33 litros 

(Aproximadamente 9,00 m³/dia).  

 

Método da simulação 

Neste método, arbitra-se um volume de reservatório e verifica-se a falta ou sobra da 

água. 

 Usando a fórmula:  S (t) = Q (t)  + S (t-1) – D (t) - PV (t) – L (t), onde: 

S (t) = volume no reservatório no tempo t; 

S (t-1) = volume no reservatório no tempo t-1; 

Q (t) = volume de chuva no tempo t; 

D (T) = consumo ou demanda constante; 

PV (t) = perda para evaporação no tempo t; (considerar = 0) 

L = outras perdas (considerar = 0),  

Monta-se uma tabela (TOMAZ, 2003) e inserem-se os dados: 
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Tabela 7 - Tabela usado para simulação do aproveitamento de águas pluviais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MÊS CHUVA MÉDIA 
DIÁRIA (mm) 

DEMANDA  
DIÁRIA (m³) 

ÁREA DE 
CAPTAÇÃO 

(m²) 

VOLUME DE 
CHUVA (m³) 

VOLUME DO 
RESERVAT. 

FIXADO  (m³) 

VOLUME DO 
RESERVAT. NO 

TEMPO T-1  (m³) 

VOLUME DO 
RESERVAT. NO 
TEMPO T  (m³) 

OVERFLOW  
(m³) 

SUPRIMENTO 
ÁGUA 

EXTERNA  (m³) 

                    

                    

 Total     Não soma    Não soma   Não soma   Não soma       
 

Fonte: Tomaz, 2003. Adaptado pelo autor. 

 

Coluna 5 – Coluna 2 x coluna 4 x 0,80 

Coluna 6 – arbitrado 

Coluna 7 – volume do reservatório no início da contagem do tempo. Considera-se vazio no início (1º de janeiro é zero) – demais valores  

                    SE (coluna 8 < 0; 0 ; coluna 8) 

Coluna 8 – dá o volume no final do dia. Logo o volume do dia se refere ao volume do final do dia. 

                    SE (coluna 5 + coluna 7 – coluna 3 > coluna 6 ; coluna 7 ; coluna 5 + coluna 7 – coluna 3). Caso seja negativo, entende-se como 

água para reposição. 

Coluna 9 – é a água que sobra e é jogado fora. 

Coluna 10 – é a coluna de reposição da água:  SE (coluna 7 + coluna 5 – coluna 3 < 0 ; - (coluna 7 + coluna 5 – coluna 3) ; 0 

Falha (Fr) = nr / n , onde: nr = número de dias que não atendem ao sistema  e n = 365 dias (1 ano) 

Confiança (Rr) = 1 – Fr 

Confiabilidade volumétrica (RV) = 100 x Vs / Vd onde: Vs = volume da chuva e Vd = volume da demanda  
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Com os dados do INMET (BRASIL, 2011), montou-se uma tabela no programa Excel da Microsoft, com a precipitação pluviométrica 

média, de janeiro a dezembro, do  período de 2001 a 2010 (Apêndice 10 a 21). A tabela 8 está aqui resumidamente exposta, por demandar 14 

páginas e a Dissertação tem restrições ao número máximo de páginas.  

Tabela 8 – Produção de dados para simulação do aproveitamento de águas pluviais em Belém (PA). 

 
1 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

 MÊS CHUVA 
MÉDIA 

MENSAL 

(mm) 

DEMANDA  
MENSAL (m³) 

ÁREA DE 
CAPTAÇÃO 

(m²) 

VOLUME DE 
CHUVA (m³) 

VOLUME DO 
RESERVAT. 

FIXADO  (m³) 

VOLUME DO 
RESERVAT. NO 

TEMPO T-1  

(m³) 

VOLUME DO 
RESERVAT. 

NO TEMPO T  

(m³) 

OVERFLOW  
(m³) 

SUPRIMENTO 
ÁGUA 

EXTERNA  

(m³) 

JA
N

E
IR

O
 

1 6,3 9,0 2.564,7 12,9 36,0 0,0 3,9 0,0 0,0 

2 8,3 9,0 2.564,7 17,0 36,0 3,9 12,0 0,0 0,0 

3 16,9 9,0 2.564,7 34,7 36,0 12,0 9,0 1,6 0,0 

4 6,2 9,0 2.564,7 12,7 36,0 9,0 12,7 0,0 0,0 

5 4,1 9,0 2.564,7 8,4 36,0 12,7 12,1 0,0 0,0 

6 6,2 9,0 2.564,7 12,7 36,0 12,1 15,9 0,0 0,0 

 7 10,4 9,0 2.564,7 21,3 36,0 15,9 28,2 0,0 0,0 

 

 

D
E

Z
E

M
B

R
O

 

26 12,6 9,0 2.564,7 25,9 36,0 9,0 25,9 0,0 0,0 

27 10,0 9,0 2.564,7 20,5 36,0 25,9 9,0 1,4 0,0 

28 19,3 9,0 2.564,7 39,6 36,0 9,0 9,0 3,6 0,0 

29 12,8 9,0 2.564,7 26,3 36,0 9,0 26,3 0,0 0,0 

30 11,7 9,0 2.564,7 24,0 36,0 26,3 9,0 5,3 0,0 

31 12,4 9,0 2.564,7 25,4 36,0 9,0 25,4 0,0 0,0 

TOTAL 3.266,7 3.285,0   6.702,5       884,7 30,7 

 

Fonte: Autor. 
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 Processadas todas as informações, obtiveram-se os seguintes dados, simulando-se o volume do reservatório para 9, 18, 25, 36, e 45 m² 

(respectivamente, para armazenamento de 1, 2, 3, 4 e 5 dias), exibidos na tabela abaixo. 

Tabela 9 - Simulação para obtenção do volume ideal para o reservatório  

Demanda (m³) Volume do reservatório (m³) Falha do sistema Fr (%) Confiança no sistema Rr (%) Confiabilidade volumétrica (%) 

9 9 9,04 90,96 94,99 

9 18 6,85 93,15 142,66 

9 27 5,48 94,52 167,26 

9 36 3,56 96,44 176,17 

9 45 2,19 97,81 177,34 

 

Fonte: Autor. 

 

A seguir, encontram-se as tabelas de chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Janeiro a dezembro do período de 2001 a 

2010, para Belém (PA). 
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Tabela 10 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Janeiro - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 

Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas no mesmo site. 

 

 

Tabela 11 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Fevereiro - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 

Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas no mesmo site. 
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Tabela 12 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Março - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 

Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas no mesmo site. 

Tabela 13 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Abril - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 

Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas no mesmo site. 

 



129 

 

 

 

 

 
Tabela 14 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Maio - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 

Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas no mesmo site. 

Tabela 15 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Junho - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas no mesmo site. 
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Tabela 16 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Julho - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 

Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas na cidade de Belém no mesmo site. 

Tabela 17 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Agosto - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 

Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas na cidade de Belém no mesmo site. 
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Tabela 18 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Setembro - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas na cidade de Belém no mesmo site. 

Tabela 19 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Outubro - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas na cidade de Belém no mesmo site. 
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Tabela 20 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Novembro - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas na cidade de Belém no mesmo site. 

Tabela 21 - Chuva acumulada em 24 horas e a média diária no mês de Dezembro - Belém (PA) - período de 2001 a 2010 

 Fonte: INMET, 2011  * Os dados foram obtidos pelo autor a partir dos gráficos de chuva acumulada em 24 horas na cidade de Belém no mesmo site. 
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APÊNDICE C – Quadro do “Problems Seekings” para o Complexo Ambulatorial 

Os ambientes foram especificados de modo genérico, devido aos limites de páginas 

desta dissertação e à quantidade de ambientes propostos no projeto. Limitou-se a listar os 

ambientes genericamente, sem a especificidade do serviço. Por exemplo: para sala de exames, 

não foi diferenciada se era sala de exames de radiologia, de ressonância magnética, de exames 

e curativos. Como consequência dessa generalização, o quadro do programa de necessidades e 

de pré-dimensionamento foi confeccionado separadamente e encontra-se no Apêndice D. 

 

Para este quadro, consideraram-se: 

1 – Quanto ao risco por transmissão (TR). 

TR 1 – Ambiente de transmissão não crítica; 

TR 2 – Ambiente de transmissão Semicrítica; 

TR 3 – Ambiente de transmissão crítica. 

 2 – Quanto aos acabamentos (AC) dos materiais de construção. 

AC 1 - Acabamento com restrições, tipo: 

Piso – liso e resistente ao desgaste e a produtos de limpeza e desinfecção; Paredes – lisas e 

sem ranhuras; Forro – preferencialmente liso; Portas – lisa e com acabamento com material 

lavável. De uso, geralmente, em áreas médico-assistenciais e de enfermagem (semicríticas e 

críticas); 

AC 2 - Acabamento sem restrições. Todos sem restrições. De uso, geralmente, em áreas 

administrativas (não críticas). 

3 – Quanto às instalações (IN) prediais. 

IN 1 - Instalação padrão, sem necessidades especiais; 

IN 2 – Instalação de gases medicinais; 

IN 3 – Instalação de emergência; 

IN 4 – Instalação elétrica diferenciada. 

Tabela 22 – Quadro baseado na matriz do “Problems seekings” de Peña e Parshall (2001) 

  Gerência, coordenação ou chefia 

1 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Dirigir os serviços clínicos, de enfermagem e técnico do estabelecimento. 

Dirigir os serviços administrativos. 

FATOS Local de permanência funcional. Atendimento administrativo a funcionários e 

a clientes. 

CONCEITOS Interação funcional  e coesão social. 
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NECESSIDADES Anexo à Secretaria. Eventualmente, ter sanitário privativo. AC-2, IN-1, TR-1. 

  Arquivo médico 

2 

F
U

N
Ç

Ã
O

 
OBJETIVOS Organizar, processar e arquivar os dados de expediente. 

FATOS Local de permanência funcional. Acesso restrito 

CONCEITOS 
Privacidade e sigilosidade. 

NECESSIDADES Próximos à recepção e ao registro. Arquivos ou estantes para armazenamento 

de prontuários ou documentos físicos ou digitais. AC-2, IN-1, TR-1. 

  Sala de reunião 

3 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Executar o planejamento e supervisão da assistência. Promover educação, 

através de palestras, demonstrações e treinamento "in loco". 

FATOS Local de permanência eventual.  

CONCEITOS Interação funcional  e coesão social. 

NECESSIDADES Próximas à administração ou aos ambientes das unidades de atendimento. 

AC-2, IN-1, TR-1.  

  Sala de discussão de casos 

4 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Estudar e discutir ocorrências, procedimentos, rotinas médicas. 

FATOS Local de permanência eventual.  

CONCEITOS Interação funcional  e coesão social. 

NECESSIDADES Próximas às salas administrativas ou às unidades de atendimento. AC-2, IN-1, 

TR-1. 

  Sala de reunião, educação em saúde e consulta de grupo 

5 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Promover ações de educação para a saúde (palestras, demonstrações e 

treinamento). 

FATOS Local de permanência eventual.  

CONCEITOS Interação funcional  e coesão social. 

NECESSIDADES Próximas às esperas, recepções ou consultórios. AC-2, IN-1, TR-2. 

  Sala de exames 

6 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio de 

equipamentos de acordo com a especialidade do atendimento. 

FATOS O espaço do ambiente e as instalações vão depender do equipamento 

utilizado. Local de permanência funcional. Atendimento de pacientes. 

CONCEITOS Rotatividade de pacientes. 

NECESSIDADES Quando houver sala de comando, deve ficar anexo e acessível a esta. Próximo 

às recepções, às salas de espera, às salas de  preparo de pacientes e às salas de 

indução anestésicas.  AC-1 (a depender do tipo de exame), IN-2, 3 e 4 (A 

depender do equipamento utilizado), TR-2. 

  Sala de comando 

7 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Executar comando dos equipamentos e produzir o resultado dos exames. 

FATOS O espaço do ambiente e as instalações vão depender do equipamento 

utilizado. Local de permanência funcional. Sem acesso a pacientes. 

CONCEITOS // 

NECESSIDADES Ficar anexo e acessível à sala de exames. AC-1 (a depender do tipo de 

exame), IN-2 e 3 (A depender do equipamento utilizado), TR-1. 

  Sala de preparação de pacientes 

8 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Executar e registrar a assistência médica de enfermagem. 

FATOS Local de permanência funcional.  

CONCEITOS Rotatividade de pacientes. 

NECESSIDADES Ficar próximas à espera ou à unidade de atendimento, à recepção e à sala de 

aplicação de medicamentos. Bancada. AC-1, IN-1, TR-2. 
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  Sala de recuperação de pacientes 

9 

F
U

N
Ç

Ã
O

 
OBJETIVOS Proporcionar cuidados médicos imediatos aos pacientes com intercorrências 

advindas dos exames.  

FATOS Local de estabilização de pacientes.  

CONCEITOS Eventualidade de ocorrências. 

NECESSIDADES Ficar próximas à salas de exames da unidade de atendimento e ao posto de 

enfermagem. Forro liso. AC-1, IN-2, TR-3. 

  Sala de indução e recuperação anestésica 

10 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Executar e cuidar dos procedimentos pré e pós-anestésicos. 

FATOS Local de aplicação da medicação e estabilização de pacientes.  

CONCEITOS Eventualidade de ocorrências. 

NECESSIDADES Ficar próximas à salas de exames da unidade de atendimento e ao posto de 

enfermagem. Forro liso. AC-1, IN-2 e 4, TR-3. 

  Sala de interpretação de laudos 

11 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Interpretar as imagens ou gráficos e emitir laudo dos exames realizados. 

FATOS Local de permanência funcional.  

CONCEITOS // 

NECESSIDADES Próximo à sala de comando. Equipamentos de impressão de papel e filmes e 

negatoscópios. Bancadas. AC-1, IN-1, TR-1. 

  Sala de inalação 

12 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Realizar procedimentos de enfermagem. Realizar atendimentos e 

procedimentos de urgência. 

FATOS  

CONCEITOS Interação e coesão social. 

NECESSIDADES Próximas às salas de trazem ou exames. Bancadas.AC-1, IN-1, 2 e 3, TR-2. 

  Sala de suturas e curativos 

13 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Realizar procedimentos de enfermagem. Realizar atendimentos e 

procedimentos de urgência. 

FATOS  

CONCEITOS // 

NECESSIDADES Próximas às salas de exames e triagem. AC-1, IN-1, TR-3. 

  Sala de aplicação de medicamentos 

14 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Executar e registrar a assistência médica de enfermagem. 

FATOS  

CONCEITOS // 

NECESSIDADES Próximas às salas de espera, aos consultórios e sala de preparação de paciente. 
AC-1, IN-1, TR-2. 

  Sala de serviço social 

15 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Dar assistência social a pacientes e acompanhantes. 

FATOS  

CONCEITOS // 

NECESSIDADES Próximas às salas de espera e desembarque de ambulâncias. AC-1, IN-1, TR-

2. 

  Sala de triagem 

16 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Fazer triagem dos pacientes para atendimento. 

FATOS  

CONCEITOS // 

NECESSIDADES Próximas à recepção da urgência, salas de exames e salas de curativos. AC-1, 
IN-1, TR-2. 

  Posto de enfermagem ou serviço 
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17 
F

U
N

Ç
Ã

O
 OBJETIVOS Executar procedimentos de enfermagem 

FATOS  

CONCEITOS // 

NECESSIDADES Próximas às enfermarias ou apartamentos, área de prescrição médica, 

recepção de pacientes e serviços de enfermagem. AC-1, IN-1, TR-2. 

  Sala de observação 

18 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Realizar atendimentos e procedimentos de urgência. Dar assistência por  24 

horas 

FATOS  

CONCEITOS // 

NECESSIDADES Próximas às salas de triagem e salas de exames. AC-1, IN-2, 3 e 4, TR-2. 

  Sala de prescrição médica 

19 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Prescrever assistência médica de enfermagem. 

FATOS   

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximas ao posto de enfermagem. AC-1, IN-1, TR-2. 

  Enfermarias ambulatoriais 

20 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Proporcionar condições de internar pacientes, dando assistência médica, de 

enfermagem, nutricional, psicológica, social. 

FATOS Atendimento até 24 horas. 

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximas ao posto de enfermagem e sanitários (anexos). AC-1, IN-1 e 2, TR-

2. 

  Box de atendimento  

21 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Realizar coleta de material. 

FATOS   

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximos às salas de espera e classificação de amostras. AC-1, IN-1, TR-3. 

  Ginásio terapêutico 

22 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Realizar procedimentos de reabilitação. 

FATOS   

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximo aos box de atendimento individual. AC-1, IN-1, TR-2. 

  Sala de processamento de dialisadores 

23 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Realizar o processamento de limpeza e desinfecção de capilares para reuso. 

FATOS   

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximos à sala de tratamento hemodialítico. AC-1, IN-1, TR-3. 

  Sala de tratamento hemodialítico 

24 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Realizar diálises (peritoneais ou hemodiálises) 

FATOS   

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximos à sala de tratamento hemodialítico. AC-1, IN-2, 3 e 4, TR-3. 

  Sala para lavagem de fístulas 

25 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Realizar procedimentos de enfermagem. 

FATOS   

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximos à sala de tratamento hemodialítico. AC-1, IN-2, 3 e 4, TR-3. 

  Sala de dispensação farmacêutica 
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26 
F

U
N

Ç
Ã

O
 OBJETIVOS Dispensar medicamentos. 

FATOS   

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximas às esperas, recepções ou consultórios. AC-2, IN-1, TR-1. 

 

 

  Sala de classificação e distribuição de amostras 

27 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Fazer a triagem do material. 

FATOS   

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximas aos box de coleta e laboratório. AC-1, IN-1, TR-2. 

  Sala de esterilização odontológica 

28 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Esterilizar materiais. 

FATOS   

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximas às salas de atendimento odontológico. AC-1, IN-1, TR-3. 

  Recepção e registro 

29 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Receber, registrar, informar, direcionar e redirecionar as pessoas. Entrada 

principal do estabelecimento. 

FATOS Local de permanência funcional. Primeiro contato do cliente. 

CONCEITOS Interação funcional  e coesão social. 

NECESSIDADES Sendo a recepção principal, deve estar próxima à entrada principal. Caso 

secundária, próxima aos ambientes das unidades. Acesso telefônico. AC-1, 

IN-1, TR-2, bancadas. 

  Espera 

30 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Aguardar atendimento. 

FATOS Local de atendimento e recepção de pessoas. 

CONCEITOS Rotatividade, Coesão e integração social (clientes). 

NECESSIDADES Próximas à recepção, ao registro ou aos ambientes das unidades de 

atendimento e sanitários. AC-1, IN-1, TR-2. Deve ter cadeiras suficientes. 

  Sanitários e banheiros 

31 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Atender as necessidades fisiológicas e higiene pessoal dos usuários 

(funcionários, estudantes e público). 

FATOS Local de permanência eventual.  

CONCEITOS Rotatividade e, para PNE, acessibilidade. 

NECESSIDADES Próximos à administração ou aos ambientes das unidades de atendimento. 

Sanitários para PNE com acesso independente dos outros sanitários. AC-2, 

IN-1, TR-1. 

  Copa funcional / Estar funcional 

32 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Atender as necessidades alimentação, descanso e relaxamento de funcionários 

e estudantes nos  intervalos de expediente ou tempo livre. 

FATOS Local de permanência eventual.  

CONCEITOS Rotatividade, interação e coesão social. 

NECESSIDADES Próximos à administração ou aos ambientes das unidades de atendimento. 

Bancada e equipamentos de cozinha (geladeira, mesa, fogão). AC-2, IN-1, 

TR-1. 

  Vestiários 

33 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Atender as necessidades de troca de vestimenta para a execução de trabalho 

ou exames. 

FATOS Local de permanência eventual.  

CONCEITOS Rotatividade 
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NECESSIDADES Próximos à administração ou aos ambientes de trabalho dos funcionários das 

unidades de atendimento para pacientes. Quando possível, anexo a sanitários. 

Armários de aço, tipo guarda-roupa, e banco de madeira. AC-2, IN-1, TR-1. 

  

  

      DML - Depósito de material de limpeza 

34 

F
U

N

Ç
Ã

O
 

OBJETIVOS Armazenar, lavar e executar a assepsia de materiais, utensílios e 

equipamentos de limpeza. 

  FATOS Local de permanência eventual.  

  CONCEITOS // 

  

NECESSIDADES Próximos aos ambientes de trabalho da administração ou das unidades de 

atendimento para pacientes. Preferencialmente, próximos aos sanitários.  AC-

2, IN-1, TR-1. 

  Guarita com banheiro 

35 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Controlar a entrada e saída de pedestres e veículos. Administrar a segurança 

do edifício. 

FATOS Local de permanência integral. Para emergência, deve funcionar 24 horas.  

CONCEITOS Visibilidade e segurança. 

NECESSIDADES No limite do terreno, tanto na parte frontal e como posterior do edifício, com 

visibilidade para o estacionamento e cesso de veículos e pedestres.  AC-2, IN-

1, TR-1. 

  Estacionamento 

36 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Guardar e circular veículos de funcionários, de estudantes, de serviço e de 

clientes. 

FATOS Para a o Modelo M-17, não requer obrigatoriedade de estacionamento. O 

estacionamento do Hospital João de Barros Barreto também pode servir para 

clientes e funcionários deste edifício. 

CONCEITOS // 

NECESSIDADES Proteção contra as intempéries.   AC-2, IN-1, TR-1. 

  Dispensação ambulatorial de medicamentos  

37 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Distribuir medicamentos. 

FATOS Local de permanência funcional. Acesso restrito. 

CONCEITOS // 

NECESSIDADES Próximo a uma sala de espera e consultórios. Necessita de estantes e balcão 

de atendimento. Refrigeração do ambiente e de medicamentos que requeiram.  

AC-2, IN-3, TR-1. 

  Quarto de plantão 

38 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Descansar, guardar pertences, trocar roupa e executar higiene pessoal. 

FATOS Local de permanência eventual.  

CONCEITOS Interação social, privacidade e conforto 

NECESSIDADES Próximos aos sanitários e/ou vestiários.  AC-2, IN-1, TR-1. 

  Depósito de materiais ou equipamentos 

39 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Armazenar materiais ou equipamentos. 

FATOS Local de permanência eventual.  

CONCEITOS Segurança. 

NECESSIDADES Próximos aos ambientes de trabalho da administração ou das unidades de 
atendimento para pacientes.  AC-2, IN-1, TR-1. 

  Depósito de resíduos sólidos de saúde 

40 

F
U

N

Ç
Ã

O
 

OBJETIVOS Armazenar resíduos sólidos de saúde e da administração. 

FATOS Local de permanência eventual.  
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CONCEITOS Asseptibilidade. 

NECESSIDADES Próximos aos ambientes de trabalho da administração ou das unidades de 

atendimento para pacientes. Preferencialmente, próximos aos sanitários. 
Acondicionamento conforme programa de gerenciamento de resíduos.  AC-2, 

IN-1, TR-2. 

  Sala de utilidades - sala de despejo (expurgo) 

41 

F
U

N
Ç

Ã
O

 

OBJETIVOS Receber, desinfetar, separar e lavar os materiais. Poderá coletar e 

acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia, quando não 

houver sala de utilidades. 

FATOS Local de permanência eventual.  

CONCEITOS Asseptibilidade. 

NECESSIDADES Próximos aos ambientes de trabalho da administração ou das unidades de 

atendimento para pacientes. Preferencialmente, próximos aos sanitários. 

Acondicionamento conforme programa de gerenciamento de resíduos.  AC-2, 
IN-1, TR-2. 

  Espaço infantil 

42 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Proporcionar lazer às crianças. 

FATOS Local aberto, acessível, lúdico. 

CONCEITOS Interação e coesão social. 

NECESSIDADES Próximo à lanchonete. Equipamentos infantis de diversão e lazer.  AC-1, IN-
1, TR-2. 

  Área de convivência e lanchonete 

43 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Proporcionar interação social e alimentação ao público. 

FATOS Local aberto, acessível e asséptico. 

CONCEITOS Interação e coesão social. 

NECESSIDADES Próximas às salas de espera. Mesas, cadeiras e equipamentos de lanchonetes.  

AC-1, IN-1, TR-1. 

  Área de desembarque e estacionamento de ambulâncias 

44 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Fazer triagem para os atendimentos e movimentação das ambulâncias. 

FATOS Local coberto. 

CONCEITOS Acessibilidade. 

NECESSIDADES Próxima à sala de exames de urgência. AC-1, IN-1, TR-2. 

  Depósito de roupas (rouparia) 

45 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Armazenar vestimentas, lençóis. 

FATOS Local de permanência eventual.  

CONCEITOS   

NECESSIDADES Próximos aos ambientes de trabalho da administração ou das unidades de 

atendimento para pacientes. AC-1, IN-1, TR-1. 

  Brinquedoteca 

46 

F
U

N
Ç

Ã
O

 OBJETIVOS Proporcionar lazer às crianças. 

FATOS Local acessível, lúdico. 

CONCEITOS Interação e coesão social. 

NECESSIDADES Próximo aos consultórios de atendimento pediátrico. Livros infantis. 
Brinquedos. Equipamentos infantis de diversão e lazer.  AC-1, IN-1, TR-2. 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE D – Programa de necessidades e o pré-dimensionamento do Complexo 

Ambulatorial 

 

COMPLEXO AMBULATORIAL 

 

ITEM AMBIENTES POR PAVIMENTO QUANT. 
ÁREA(m²) 

PARC. TOTAL 

     

 
PAVIMENTO TÉRREO 

   

 

BLOCO 1 

   1.00 IMAGENOLOGIA  E MÉTODOS GRÁFICOS- APOIO 

AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA 

   1.1 Sala de espera da radiologia e imagenologia 1,00 29,67 29,67 

1.2 Recepção e registro de pacientes 1,00 13,59 13,59 

1.3 Secretaria de métodos gráficos 1,00 6,35 6,35 

1.4 Estar funcional / Copa 1,00 10,71 10,71 

1.5 Arquivo de chapas e filmes 1,00 5,13 5,13 

1.6 Sala de guarda de material radiológico 1,00 5,90 5,90 

1.7 Sala de preparo de contraste 1,00 2,86 2,86 

1.8 Copa 1,00 4,55 4,55 

1.9 RSS 2,00 3,89 7,78 

1.10 Sanitário público masculino 1,00 11,05 11,05 

1.11 Sanitário público feminino 1,00 11,01 11,01 

1.12 Sanitário público PNE 2,00 4,25 8,50 

1.13 DML 1,00 4,29 4,29 

1.14 Expurgo 1,00 4,29 4,29 

1.15 Sanitários de funcionários femininos 1,00 7,37 7,37 

1.16 Sanitários de funcionários masculinos 1,00 7,37 7,37 

1.17 Sala de exames de função respiratória (média) 2,00 8,81 17,62 

1.18 Sala de exames de eletrocardiografia 3,00 8,87 26,61 

1.19 Sala de exames de eletrocardiografia contínua - Holter 1,00 8,76 8,76 

1.20 Sala de exames de ecocardiograma 2,00 11,91 23,82 

1.21 Sala de exames de ergometria (média) 2,00 11,73 23,46 

1.22 Sanitários para paciente de ergometria 2,00 2,30 4,60 

1.23 Sala de exames de eletroencefalografia 2,00 11,91 23,82 

1.24 Sala de exames de ultrassonografia 2,00 11,70 23,40 

1.25 Sanitários da ultrassonografia 2,00 2,30 4,60 

1.26 Sala de preparação - métodos gráficos 2,00 6,59 13,18 

1.27 Sala de exames de mamografia 1,00 14,75 14,75 

1.28 Sala de comando da mamografia 1,00 7,35 7,35 

1.29 Sanitários da mamografia 1,00 1,95 1,95 

1.30 Sala de exames de radiologia (média) 3,00 24,03 72,09 
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1.31 Sala de comando da radiologia 1,00 7,35 7,35 

1.32 Sanitários da radiologia 3,00 1,95 5,85 

1.33 Quarto de repouso de funcionários 1,00 8,86 8,86 

1.34 Sala de recuperação 1,00 8,86 8,86 

1.35 Sala de indução anestésica 1,00 8,86 8,86 

1.36 Sala de preparo de pacientes da radiologia 1,00 8,86 8,86 

1.37 Vestiário masculino / feminino 2,00 4,33 8,66 

1.38 Secretaria da radiologia  e imagenologia 1,00 8,86 8,86 

1.39 Sala de chefia da radiologia e imagenologia 1,00 8,86 8,86 

1.40 Sala de interpretação de laudos 1,00 8,86 8,86 

1.41 Sala de reunião e discussão casos 1,00 18,00 18,00 

1.42 Sala de exame de tomografia 1,00 23,94 23,94 

1.43 Sala de comando da tomografia 1,00 7,35 7,35 

1.44 Sanitário da tomografia 1,00 1,95 1,95 

1.45 Espera da radiologia 1,00 48,51 48,51 

1.46 Sala de espera de métodos gráficos 1,00 108,09 108,09 

1.47 Hall dos elevadores 1,00 11,05 11,05 

1.48 Elevadores 2,00 4,58 9,16 

1.49 Escadas 1,00 28,40 28,40 

1.50 Circulação 1,00 277,59 277,59 

1.51 Paredes. 1,00 0,00 0,00 

    
1.024,35 

     

 
ÁREA CENTRAL 

   2.00 ÁTRIO 

   2.1 Saguão externo 1,00 93,15 93,15 

2.2 Saguão interno 1,00 93,15 93,15 

2.3 Átrio 1,00 255,63 255,63 

2.4 Sala de espera central 1,00 72,84 72,84 

2.5 Recepção e atendimento central 1,00 15,41 15,41 

2.6 Área para play ground 1,00 25,09 25,09 

2.7 Área de convivência e alimentação 1,00 47,08 47,08 

2.8 Lanchonete 1,00 13,58 13,58 

2.9 Sanitário público masculino 1,00 9,68 9,68 

2.10 Sanitário público feminino 1,00 9,68 9,68 

2.11 Sanitário público PNE 2,00 4,24 8,48 

2.12 Hall dos elevadores 1,00 13,24 13,24 

2.13 Elevadores 2,00 4,58 9,16 

2.14 Escada 1,00 28,40 28,40 

2.15 Paredes. 1,00 0,00 0,00 

 
 

  
694,57 

     

 

BLOCO 2 
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3.00 

EMERGÊNCIA CLÍINICA - ATENDIMENTO 

IMEDIATO 

   3.1 Área de desembarque de ambulâncias 1,00 54,31 54,31 

3.2 Sala de espera 1,00 41,79 41,79 

3.3 Recepção e registro de pacientes 1,00 17,87 17,87 

3.4 Sanitário público feminino 1,00 5,22 5,22 

3.5 Sanitário público masculino 1,00 5,22 5,22 

3.6 Sala de inalação coletiva 1,00 20,09 20,09 

3.7 Sala de inalação coletiva infantil 5 pacientes 1,00 15,53 15,53 

3.8 Sala de inalação individual 2,00 3,84 7,68 

3.9 Sala de suturas e curativos 1,00 11,07 11,07 

3.10 Sala de aplicação de medicamentos 1,00 10,98 10,98 

3.11 Área para guarda de macas e cadeiras de rodas 1,00 13,57 13,57 

3.12 Sala de Serviço Social 1,00 11,13 11,13 

3.13 Sala de triagem (enfermagem ou médica) 1,00 11,04 11,04 

3.14 Sala de exame indiferenciado 4,00 11,15 44,60 

3.15 Sala de utilidades 1,00 8,02 8,02 

3.16 Sala da secretaria da gerência e chefia 1,00 11,76 11,76 

3.17 Sala da chefia médica / enfermagem 1,00 11,76 11,76 

3.18 RSS 1,00 6,22 6,22 

3.19 DML 1,00 4,18 4,18 

3.20 Banheiro funcionários masculino 1,00 9,21 9,21 

3.21 Banheiro funcionários feminino 1,00 9,21 9,21 

3.22 Vestiário masculino 1,00 8,90 8,90 

3.23 Vestiário feminino 1,00 8,90 8,90 

3.24 Copa e estar funcional 1,00 18,81 18,81 

3.25 Quarto de plantão masculino 1,00 16,88 16,88 

3.26 Quarto de plantão feminino 1,00 16,88 16,88 

3.27 Depósito de equipamentos 1,00 8,08 8,08 

3.28 Sanitários das salas de observação 2,00 7,18 14,36 

3.29 Rouparia 1,00 8,08 8,08 

3.30 Posto de enfermagem e serviços - 2 unidades 1,00 12,57 12,57 

3.31 Expurgo 1,00 3,89 3,89 

3.32 Quarto individual com antecâmara 3,00 14,82 44,46 

3.33 Observação 6 leitos adultos femininos 1,00 42,90 42,90 

3.34 Observação 4 leitos infantis 1,00 34,07 34,07 

3.35 Observação 6 leitos adultos masculino 1,00 46,60 46,60 

3.36 Quarto do motorista 1,00 10,47 10,47 

3.37 Sanitário do motorista 1,00 2,92 2,92 

3.38 Sala de estar do motorista 1,00 12,01 12,01 

3.39 Área de estacionamento da ambulância 1,00 43,47 43,47 

3.40 Circulação 1,00 232,34 232,34 

3.41 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 
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917,05 

 

TOTAL DO PAVIMENTO TÉRREO 

  
2.635,97 

     

 

BLOCO 1 

   
4.00 CONSULTÓRIOS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

   4.1 Sala de espera 1,00 47,23 47,23 

4.2 Recepção e registro de pacientes 1,00 15,10 15,10 

4.3 Sala de prontuários / consultas 1,00 8,65 8,65 

4.4 Sala da Chefia Médica do Ambulatório 1,00 10,39 10,39 

4.5 Sala de relatórios estatísticos e nosológicos ** 1,00 11,91 11,91 

4.6 Sala da Chefia de Enfermagem do Ambulatório 1,00 10,39 10,39 

4.7 Sala da secretaria do ambulatório 1,00 10,39 10,39 

4.8 Sala da chefia do programa de tuberculose 1,00 10,39 10,39 

4.9 Sala da secretaria do programa de tuberculose 1,00 10,26 10,26 

4.10 Sala de equipamentos 1,00 11,26 11,26 

4.11 Expurgo 1,00 3,89 3,89 

4.12 RSS 1,00 3,39 3,39 

4.13 Sanitário público masculino 1,00 11,05 11,05 

4.14 Sanitário público feminino 1,00 11,01 11,01 

4.15 Sanitário funcionário masculino 1,00 5,44 5,44 

4.16 Sanitário funcionário feminino 1,00 5,44 5,44 

4.17 DML 1,00 3,92 3,92 

4.18 Sanitário público PNE 2,00 4,25 8,50 

4.19 Consultório indiferenciado (médio) 7,00 11,80 82,60 

4.20 Consultório diferenciado (urologia, gineco, obstetrícia) 8,00 11,72 93,76 

4.21 Sanitários dos consultórios diferenciados 8,00 2,30 18,40 

4.22 Brinquedoteca - Sala multiuso 1,00 24,01 24,01 

4.23 Sanitário da brinquedoteca 1,00 2,30 2,30 

4.24 Consultórios indiferenciados (médio) - pediatria 3,00 11,71 35,13 

4.25 Sanitário dos consultórios pediátricos 3,00 2,30 6,90 

4.26 Sala de espera e circulação 1,00 302,39 302,39 

4.27 Circulação 1,00 161,79 161,79 

4.28 Hall de elevadores 1,00 11,35 11,35 

4.29 Elevadores 2,00 4,58 9,16 

4.30 Escada 1,00 28,40 28,40 

4.31 Jardineiras 1,00 78,55 78,55 

4.32 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
1.053,35 

     

 

BLOCO 2 

   5.00 CONSULTÓRIOS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

   5.1 Copa e sala de estar funcional 1,00 13,62 13,62 

5.2 Sanitário dos funcionários femininos 1,00 5,44 5,44 



144 

 

 

 

 

5.3 Sanitário dos funcionários masculinos 1,00 5,44 5,44 

5.4 Sala de aplicação de medicamentos 1,00 10,33 10,33 

5.5 Sala de preparo de paciente (triagem, biometria) 1,00 10,33 10,33 

5.6 Sala de discussão de casos 1,00 17,79 17,79 

5.7 Sala de reunião, educação em saúde e consulta de grupo 1,00 23,38 23,38 

5.8 Expurgo 1,00 3,89 3,89 

5.9 RSS 1,00 3,39 3,39 

5.10 Sanitário público masculino 1,00 11,05 11,05 

5.11 Sanitário público feminino 1,00 11,01 11,01 

5.12 DML 1,00 3,93 3,93 

5.13 Sanitário público PNE 2,00 4,25 8,50 

5.14 Consultório indiferenciado (médio) 10,00 11,87 118,70 

5.15 Sala de armazenagem e distribuição de alimentos 1,00 11,91 11,91 

5.16 Recepção e registro de pacientes 1,00 11,05 11,05 

5.17 Sala de espera 1,00 14,61 14,61 

5.18 Sala de espera e circulação 1,00 238,01 238,01 

5.19 Circulação 1,00 126,40 126,40 

5.20 Hall de elevadores 1,00 11,35 11,35 

5.21 Elevadores 2,00 4,58 9,16 

5.22 Escada 1,00 28,40 28,40 

5.23 Jardineiras 1,00 70,69 70,69 

5.24 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
768,38 

     6.00 SERVIÇO DE TBMR - ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL 

   6.1 Sala de espera e circulação 1,00 42,18 42,18 

6.2 Recepção e registro de pacientes 1,00 7,12 7,12 

6.3 Sala de guarda de prontuários 1,00 4,26 4,26 

6.4 Sala da Coordenação do Programa 1,00 11,52 11,52 

6.5 Sala de administração de medicação 1,00 7,04 7,04 

6.6 Consultório indiferenciado da equipe multiprofissional 1,00 11,52 11,52 

6.7 Consultório de psicologia 1,00 11,38 11,38 

6.8 Sala de material e equipamentos 1,00 4,31 4,31 

6.9 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
99,33 

     7.00 CURATIVO DE DIABÉTICO - ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL 

   7.1 Sala de espera e circulação 1,00 27,84 27,84 

7.2 Recepção e registro de pacientes 1,00 7,21 7,21 

7.3 Sala de curativo diabético 1,00 11,52 11,52 

7.4 Consultório indiferenciado 1,00 11,38 11,38 

7.5 Expurgo 1,00 4,31 4,31 
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7.6 Sala de Coordenação do Programa 1,00 11,52 11,52 

7.7 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
73,78 

 

TOTAL DO 1º PAVIMENTO 

  
1.994,84 

     

 
SEGUNDO PAVIMENTO 

   

 

BLOCO 1 

   8.00 HEMODIÁLISE - APOIO AO DIAGNÓSTICO E 

TERAPIA 

   8.1 Depósito para material (concentrados, medicamentos) 1,00 9,17 9,17 

8.2 Sala de processamento de dialisadores não contaminados 1,00 6,34 6,34 

8.3 Copa para pacientes 1,00 6,25 6,25 

8.4 Prescrição médica 1,00 3,35 3,35 

8.5 Sala para tratamento hemodialítico 1,00 66,66 66,66 

8.6 Sala para tratamento hemodialítico de pacientes HBsAg 1,00 17,89 17,89 

8.7 Sala de processamento de dialisadores contaminados Hep. B 1,00 5,61 5,61 

8.8 Sala de recuperação de pacientes - masculino 1,00 10,12 10,12 

8.9 Sala de recuperação de pacientes - feminino 1,00 10,04 10,04 

8.10 Sala de processamento de dialisadores contamin. Hep. C 1,00 5,61 5,61 

8.11 Sala para diálise peritoneal DPAC 1,00 9,89 9,89 

8.12 Lavagem de fístulas 1,00 6,16 6,16 

8.13 Expurgo 1,00 3,89 3,89 

8.14 RSS 1,00 3,39 3,39 

8.15 Posto de enfermagem 1,00 6,13 6,13 

8.16 Serviço de enfermagem 1,00 5,12 5,12 

8.17 Consultório indiferenciado 2,00 11,81 23,62 

8.18 Sala de chefia médica / enfermagem 1,00 11,91 11,91 

8.19 Sala da secretaria 1,00 8,87 8,87 

8.20 Rouparia 1,00 7,65 7,65 

8.21 Sala de tratamento e reservatório d'água (pav. técnico) 1,00 24,50 24,50 

8.22 Almoxarifado e equipamentos 1,00 9,06 9,06 

8.23 Sala de estar funcional 1,00 8,87 8,87 

8.24 Copa funcionário 1,00 8,76 8,76 

8.25 Sala de espera e circulação 1,00 44,77 44,77 

8.26 Circulação 1,00 48,79 48,79 

8.27 Jardineiras 1,00 28,26 28,26 

8.28 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

 
 

  
400,68 

 
 

   9.00 REABLITAÇÃO (FONOLOGIA, FISIOTERAPIA, 

TERAPIA OCUPACIONAL - APOIO AO DIAGNÓSTICO 

E TERAPIA 

   9.1 Sala de espera e circulação 1,00 53,81 53,81 

9.2 Sala de reuniões e discussão de casos 1,00 15,73 15,73 
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9.3 Depósito de equipamentos e almoxarifado 1,00 10,26 10,26 

9.4 Copa e sala de estar funcional 1,00 11,76 11,76 

9.5 Sala da chefia 1,00 11,91 11,91 

9.6 Sala da secretaria 1,00 11,91 11,91 

9.7 Consultórios de avaliação - Físioterapia 1,00 11,91 11,91 

9.8 Consultórios de avaliação - Fonoaudiologia 1,00 11,91 11,91 

9.9 Consultórios de avaliação - TO 1,00 11,91 11,91 

9.10 Box de atendimento individualizado (área média) 6,00 5,82 34,92 

9.11 Ginásio terapêutico 1,00 101,60 101,60 

9.12 Quarto e cozinha para AVD 1,00 36,40 36,40 

9.13 Banheiro público/funcionário masculino 1,00 7,41 7,41 

9.14 Vestiário público/funcionário masculino 1,00 6,72 6,72 

9.15 Banheiro público/funcionário feminino 1,00 7,41 7,41 

9.16 Vestiário público/funcionário feminino 1,00 10,00 10,00 

9.17 Circulação 1,00 25,44 25,44 

9.18 Jardineiras 1,00 24,79 24,79 

9.19 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

 
 

  
405,80 

 
 

   
10.00 ÁREA COMUM 

   10.1 Sala de espera de pacientes 1,00 31,03 31,03 

10.2 Recepção e registro de pacientes 1,00 12,02 12,02 

10.3 Sanitário dos funcionários masculinos 1,00 7,41 7,41 

10.4 Sanitário dos funcionários femininos 1,00 7,41 7,41 

10.5 Guarda de pertences 1,00 5,49 5,49 

10.6 Sanitário público masculino 1,00 11,05 11,05 

10.7 Sanitário público feminino 1,00 11,01 11,01 

10.8 DML 1,00 3,92 3,92 

10.9 Sanitário público PNE 2,00 4,25 8,50 

10.10 Hall de elevadores 1,00 11,35 11,35 

10.11 Elevadores 2,00 4,58 9,16 

10.12 Escada 1,00 28,40 28,40 

10.13 Circulação 1,00 112,68 112,68 

10.14 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
259,43 

 
 

   

 

BLOCO 2 E CENTRAL 

   11.00 HOSPITAL-DIA (PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA) - 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

   11.1 Sala de chefia do HD 1,00 7,05 7,05 

11.2 Sala de serviços de enfermagem 1,00 5,09 5,09 

11.3 Posto de Enfermagem 1,00 6,46 6,46 

11.4 Copa 1,00 4,31 4,31 
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11.5 Enfermarias de 1 leito (área média) 2,00 13,28 26,56 

11.6 Sanitário da enfermaria 2,00 4,13 8,26 

11.7 Enfermarias de 4 leitos com sanitários 2,00 33,80 67,60 

11.8 Sanitário da enfermaria 2,00 4,14 8,28 

11.9 Circulação 1,00 78,16 78,16 

11.10 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
211,77 

 
 

   12.00 SERVIÇO DE PESQUISA CLÍNICA - APOIO AO 

DIAGNÓSTICO E TERAPIA 

   12.1 Sala de espera e circulação 1,00 13,26 13,26 

12.2 Recepção e registro de pacientes 1,00 7,68 7,68 

12.3 Sala de preparação de soluções 1,00 7,51 7,51 

12.4 Antesala do PCR 1,00 5,90 5,90 

12.5 Sala de PCR Biologia molecular 1,00 11,91 11,91 

12.6 Circulação 1,00 7,35 7,35 

12.7 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
53,61 

 
 

   

 

BLOCO 2 

   13.00 COLETA DE LABORATÓRIO - APOIO AO 

DIAGNÓSTICO E TERAPIA 

   13.1 Sala de espera e circulação 1,00 90,22 90,22 

13.2 Sala de chefia de Laboratório 1,00 8,76 8,76 

13.3 Sala da secretaria do laboratório 1,00 8,83 8,83 

13.4 Recepção de amostras 1,00 8,83 8,83 

13.5 Sala de classificação e distribuição de amostras 1,00 8,76 8,76 

13.6 Sala de coleta de secreção varginal 1,00 5,01 5,01 

13.7 Sanitário da coleta varginal 1,00 2,30 2,30 

13.8 Sala de escarro induzido 1,00 5,01 5,01 

13.9 Antecâmara da sala de escarro induzido 1,00 2,30 2,30 

13.10 Depósitos de equipamentos e material 1,00 5,01 5,01 

13.11 Box de coleta 6,00 2,60 15,60 

13.12 Copa de pacientes 1,00 8,08 8,08 

13.13 Circulação 1,00 51,91 51,91 

13.14 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
220,62 

 
 

   14.00 FARMÁCIA AMBULATORIAL - APOIO TÉCNICO 

   14.1 Sala de dispensação (APAC) 1,00 9,24 9,24 

14.2 Consultórios de avaliação farmacológica 2,00 9,62 19,24 

14.3 Sala de chefia da Farmácia 1,00 9,62 9,62 

14.4 Sala de armazenamento de medicamentos 1,00 28,69 28,69 
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14.5 Sala de administração da farmácia 1,00 23,33 23,33 

14.6 Sala de  arquivamento, revisão e processamento de APACS 1,00 7,66 7,66 

14.7 Sala de dispensação geral 1,00 13,87 13,87 

14.8 Circulação 1,00 9,03 9,03 

14.9 Sala de espera e circulação 1,00 54,27 54,27 

14.10 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
165,71 

     15.00 SERVIÇO DE PATOLOGIA BUCAL - APOIO AO 

DIAGNÓSTICO E TERAPIA 

   15.1 Recepção e registro de pacientes 1,00 8,78 8,78 

15.2 Sala de espera e circulação 1,00 20,04 20,04 

15.3 Sala de chefia da odontologia 1,00 8,87 8,87 

15.4 Sala administrativa 4 pessoas 1,00 18,92 18,92 

15.5 Almoxarifado 1,00 7,33 7,33 

15.6 Consultório diferenciado de odontológico 4,00 13,40 53,60 

15.7 Sala de esterilização 1,00 7,42 7,42 

15.8 Expurgo 1,00 5,49 5,49 

15.9 Vestiário funcionário masculino 1,00 5,49 5,49 

15.10 Vestiário funcionário feminino 1,00 5,49 5,49 

15.11 Circulação 1,00 35,03 35,03 

15.12 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
176,46 

     
16.00 ÁREA COMUM 

   16.1 Sanitário de funcionários masculinos 1,00 5,44 5,44 

16.2 Sanitário de funcionários femininos 1,00 5,44 5,44 

16.3 Sala de espera 1,00 41,97 41,97 

16.4 Recepção e atendimento 1,00 18,26 18,26 

16.5 Expurgo e RSS 1,00 3,38 3,38 

16.6 Sanitário público masculino 1,00 11,05 11,05 

16.7 Sanitário público feminino 1,00 11,01 11,01 

16.8 DML 1,00 3,93 3,93 

16.9 Sanitário público PNE 2,00 4,25 8,50 

16.10 Hall de elevadores 1,00 11,35 11,35 

16.11 Elevadores 2,00 4,58 9,16 

16.12 Escada 1,00 28,40 28,40 

16.13 Circulação 1,00 86,64 86,64 

16.14 Paredes, etc 1,00 0,00 0,00 

    
244,53 

 
TOTAL DO 2º PAVIMENTO 

  
2.138,61 

 

TOTAL DOS PAVIMENTOS 

  
6.769,42 
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APÊNDICE E - Quadro da população prevista para o Complexo Ambulatorial 

POPULAÇÃO DO EDIFÍCIO 

ITEM AMBIENTES POR PAVIMENTO 

POPULAÇÃO 

FUNC. PACIE. ESTUD 

          

  PAVIMENTO TÉRREO       

  BLOCO 1       

1 RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA - APOIO AO 

DIAGNÓSTICO E TERAPIA       

1.1 Recepção e registro de pacientes 3     

1.2 Secretaria de métodos gráficos 2     

1.3 Sala de exames de função respiratória (média) 2     

1.4 Sala de exames de eletrocardiografia 3     

1.5 Sala de exames de eletrocardiog. contínua - Holter 1     

1.6 Sala de exames de ecocardiograma  2     

1.7 Sala de exames de ergometria (média) 2     

1.8 Sala de exames de eletroencefalografia 2     

1.9 Sala de exames de ultrassonografia 2     

1.10 Sala de preparação 2     

1.11 Sala de exames de mamografia 1     

1.12 Sala de exames de radiologia (média) 3     

1.13 Sala de preparo de pacientes da radiologia 1     

1.14 Secretaria da radiologia e imagenologia 1     

1.15 Chefia da radiologia e imagenologia 1     

1.16 Sala de interpretação de laudos 1   2 

1.17 Sala de exame de tomografia 1     

1.18 Espera da radiologia   30   

1.19 Espera de métodos gráficos   43   

1.20 Sala de reunião de discussão de casos 4   6 

1.21 Funcionário da limpeza       

    34 73 8 

    115 

  BLOCO CENTRAL       

2 ÁREA CENTRAL COMUM - ÁTRIO       

2.1 Espera central   50   

2.2 Recepção e atendimento central 4     

    4 50 0 

    54 

  BLOCO 2       

3 

EMERGÊNCIA CLÍINICA - ATENDIMENTO 

IMEDIATO       

3.1 Espera e circulação   14   

3.2 Recepção e registro de pacientes 2     

3.3 Sala de inalação coletiva ** 8 pacientes   8   

3.4 Sala de inalação coletiva infantil** 5 pacientes 1 5   

3.5 Sala de inalação individual    2   

3.6 Sala de suturas e curativos 1 1   
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3.7 Sala de aplicação de medicamentos ** 1 1   

3.8 Sala de espera    20   

3.9 Sala de Serviço Social 1 1   

3.10 Sala de triagem (enfermagem ou médica) 1 1   

3.11 Sala de exame indiferenciado 4 4   

3.12 Secretaria da gerência e chefia ** 1     

3.13 Chefia médica / enfermagem 2     

3.14 Posto de enfermagem e serviços - 2 unidades 11   5 

3.15 Isolamentos   3   

3.16 Observação 6 leitos adultos femininos   6   

3.17 Observação 4 leitos infantis    4   

3.18 Observação 6 leitos adultos masculino   6   

    25 76 5 

    106 

4 SERVIÇO DE TBMR - ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL       

4.1 Espera   6   

4.2 Recepção e registro de pacientes 1     

4.3 Coordenação do Programa 2     

4.4 Sala para administração de medicação 1     

4.5 Consultório indiferenciado da equipe multiprofissional 2     

    6 6 0 

    12 

5 CURATIVO DE DIABÉTICO - ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL       

5.1 Espera   6   

5.3 Recepção e registro de pacientes 1     

5.4 Sala de curativo diabético 1     

5.5 Consultório indiferenciado 1     

5.8 Coordenação do Programa 1     

    4 6 0 

    10 

  Total do pavimento térreo 297 

          

  PRIMEIRO PAVIMENTO       

  BLOCO 1       

6 AMBULATÓRIOS - ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL       

6.1 Espera   140   

6.2 Recepção e registro de pacientes 3     

6.3 Sala da Chefia Médica do Ambulatório 1     

6.4 Sala de relatórios estatísticos e nosológicos ** 2     

6.5 Sala da Chefia de Enfermagem do Ambulatório 1     

6.6 Secretaria da Chefia 2     

6.7 Consultório indiferenciado (médio) 12     

6.8 Consultório diferenciado (urologia, gineco, obstetrícia) 8     

6.9 Sala de apoio 4     

6.10 Consultório de Enfermagem - pediatria 1     

6.11 Consultórios indiferenciados (médio) - pediatria 3     

    37 140 0 



151 

 

 

 

 

    177 

  BLOCO 2       

7 AMBULATÓRIOS - ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL       

7.1 Sala de atendimento individualizado 1     

7.2 Sala de preparo de paciente 1     

7.3 Sala de discussão de casos 2   10 

7.4 Sala de reunião, educação em saúde e consulta de grupo 1     

7.5 Consultório indiferenciado (médio) 18     

7.6 Recepção e registro de pacientes 2     

7.7 Espera e circulação   85   

    25 85 10 

    120 

  Total do 1º pavimento  297 

      

  SEGUNDO PAVIMENTO       

  BLOCO 1       

8 FARMÁCIA AMBULATORIAL - APOIO TÉCNICO       

8.1 Consultórios de avaliação farmacológica 3     

8.2 Chefia da Farmácia 2     

8.3 Sala de administração da farmácia 4     

8.4 Sala de arquivamento, revisão e proc. de APACS 2     

8.5 Sala de dispensação geral 1     

8.6 Sala de dispensação (APAC) 1     

8.7 Espera e circulação   15   

8.8 Estudantes     5 

    13 15 0 

    28 

9 HOSPITAL-DIA (PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA) 

- ATENDIMENTO AMBULATORIAL       

9.1 Espaço de lazer 1     

9.2 Chefia do HD 2     

9.3 Prescrição médica 1     

9.4 Serviços de enfermagem 3     

9.5 Enfermarias de 1 leito (área média)   2   

9.6 Enfermarias de 4 leitos com sanitários   8   

9.7 Estudantes     5 

    7 10 5 

    22 

10 COLETA DE LABORATÓRIO - APOIO AO 

DIAGNÓSTICO E TERAPIA       

10.1 Espera   30   

10.2 Recepção e registro de pacientes 3     

10.3 Chefia de Laboratório 1     

10.4 Recepção de amostras 1     

10.5 Sala de classificação e distribuição de amostras 1     

10.6 Laboratório de análise e armazenamento 1     

10.7 Coleta em maca 1     

10.8 Box de coleta 4     

    12 30 0 

    42 



152 

 

 

 

 

11 SERVIÇO DE PATOLOGIA BUCAL - APOIO AO 

DIAGNÓSTICO E TERAPIA       

11.1 Recepção e registro de pacientes 1     

11.2 Espera   12   

11.3 Chefia da odontologia 2     

11.4 Sala administrativa 4 pessoas 4     

11.5 Consultório diferenciado de odontológico 4   12 

    11 12 12 

    35 

12 SERVIÇO DE PESQUISA CLÍNICA - APOIO AO 

DIAGNÓSTICO E TERAPIA       

12.1 Espera e circulação   5   

12.2 Recepção e registro de pacientes 1     

12.3 Sala de preparação de soluções 1     

12.4 PCR Biologia molecular 1     

    3 5 0 

    8 

13,00 PROGRAMA DE TUBERCULOSE       

13.1 Secretaria 1     

13.2 Sala de Coordenação 1     

    2 0 0 

    2 

    137 

  TERCEIRO PAVIMENTO       

  BLOCO 1       

14 ÁREA COMUM       

14.1 Recepção e registro 2 0 0 

    2 0 0 

    2 

15 REABLITAÇÃO (FONOLOGIA, FISIOTERAPIA, 

TERAPIA OCUPACIONAL - APOIO AO 

DIAGNÓSTICO E TERAPIA       

15.1 Espera e circulação   15   

15.2 Sala de reuniões e discussão de casos 1     

15.3 Chefia  2     

15.4 Secretaria 1     

15.5 Consultórios de avaliação - Físio 1     

15.6 Consultórios de avaliação - Fono 1     

15.7 Consultórios de avaliação - TO 1     

15.8 Box de atendimento individualizado (área média)   6   

15.9 Ginásio terapêutico 6 20 10 

    13 41 10 

    64 

16 HEMODIÁLISE - APOIO AO DIAGNÓSTICO E 

TERAPIA       

16.1 Prescrição médica 1     

16.2 Sala para tratamento hemodialítico   10 10 

16.3 Sala de tratamento hemodialítico de pacientes HBsAg   2   

16.4 Sala para diálise peritoneal DPAC 1     

16.5 Serviço de enfermagem 4     

16.6 Consultório indiferenciado 2     



153 

 

 

 

 

16.7 Chefia médica / enfermagem 2     

16.8 Secretaria 2     

16.9 Espera e circulação   10   

    12 22 10 

    44 

    110 

  Total geral 841 

   Fonte: Autor 

  

Para efeito de cálculo, a população da emergência deverá multiplicada por três 

(funcionamento de 24 horas). Pessoal da limpeza 25 pessoas - Total 1.078 pessoas. 
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