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RESUMO 

 

O número de partos cirúrgicos no Brasil excede a recomendação da Organização 

Mundial da Saúde. Para estimular a preferência pelo parto normal, o Ministério da 

Saúde, entre outras medidas, tem incentivado a melhoria das edificações destinadas 

aos serviços de atenção obstétrica e neonatal, priorizando o acolhimento e a 

privacidade dos usuários, por meio de um atendimento humanizado. Nesse contexto 

surgiu o Centro de Parto Normal Peri-hospitalar (CPNp), estabelecimento vinculado 

funcionalmente a um hospital de referência. Diante disso, esta dissertação tem como 

objetivo elaborar o anteprojeto arquitetônico de um Centro de Parto Normal Peri-

hospitalar, que possa ser adaptado a diferentes tipos de terreno e de demandas, 

baseado em aspectos de humanização e de conforto ambiental. A proposta é 

destinado a municípios da região litorânea do RN, inseridos na zona bioclimática 8, 

definida na NBR 15220. Este documento contempla referencial teórico-

metodológico, abordando temas relacionados à humanização, ao conforto ambiental 

e à adoção de projetos-modelo; referencial empírico, com estudos de edificações 

cujos usos e soluções foram referência para proposta desenvolvida; preparação da 

proposta arquitetônica, onde são descritos o conceito do projeto, a programação 

arquitetônica, o pré-dimensionamento e o partido; por fim, é mostrada a evolução da 

proposta arquitetônica, na qual se apresenta uma unidade mínima com possibilidade 

de ampliação para demandas futuras e passível de implantação em terrenos com 

orientações distintas. A unidade mínima, com 846,06m2 de área construída, possui 

03 quartos PPP e 02 enfermarias de alojamento conjunto. Pequenas unidades de 

apoio administrativo, técnico e logístico dão suporte às atividades. O lote mínimo 

sugerido para implantação é de 48m de largura por 60m de profundidade, e 

acomoda a ampliação da unidade para 1005,59m2, com 05 quartos PPP e 03 

enfermarias de alojamento conjunto. O agrupamento de ambientes em diferentes 

blocos permite a variação de sua posição em busca das melhores condições de 

orientação em relação à geometria solar e à ventilação natural. 

 

Palavras-chave : centro de parto normal, parto humanizado, arquitetura de sistemas 

de saúde, projeto adaptável. 



 

ABSTRACT 

 

Number of cesarean section in Brazil exceeds World Health Organization’s 

recommendation. To stimulate preference for natural childbirth, Brazilian Ministry of 

Health, among other measures, has encouraged improvement of buildings for 

obstetric and neonatal care services. These improvements prioritize user privacy and 

hospitality, aiming at humanizing care. In this context, the Peri-hospital Birth Center 

(PBC) has emerged as an establishment to perform natural childbirth, functionally 

linked to a reference hospital. This study aims at developing an architectural design 

of a PBC, able to adapt to different implantation and population contexts, 

emphasizing humanization and environmental comfort aspects. This project is 

intended to municipalities located in the coastal region of the state of Rio Grande do 

Norte, inserted in bioclimatic zone 8. This work includes theoretical and 

methodological framework, addressing issues related to humanization, environmental 

comfort and adoption of model projects. It also presents empirical reference, studies 

of buildings used as reference to this proposal. Moreover, design concept, 

architectural programming, pre-sizing and architectural party are described in the 

architectural proposal preparation. Finally, it shows the evolution of the architectural 

proposal, which proposes a minimum unit with possibility of expansion to future 

demands. This proposal is also capable of deployment on land with different 

orientations, preserving the environmental conditions of comfort for users. The 

minimum unit, with 846,06m2, has 03 PPP rooms and 02 wards with shared 

accommodation. The activities are supported by minor administrative technical and 

logistical units. The minimum lot suggested for implementation is 48m x 60m, and 

accommodates the expansion of the unit to 1005,59m2 with 05 PPP rooms and 03 

wards of shared accommodation. The group of rooms in different blocks allows the 

variation of its position in search of the best orientation conditions in relation to solar 

geometry and natural ventilation. 

 

Keywords: natural birth center, humanized childbirth, health systems architecture, 

adaptive design.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 No Brasil, o número de partos cirúrgicos supera a recomendação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de, no máximo, 15%. Segundo estudo 

da Fundação Oswaldo Cruz (2014), esse número chegou a um percentual de 52%, o 

maior índice do mundo. Se for considerada somente a rede privada, o percentual 

supera os 80%, apesar de comprovadamente trazer riscos em decorrência de 

complicações no pré-natal ou no trabalho de parto e, por isso, ser recomendado 

somente por indicação médica. Esta situação é preocupante, visto que tal 

procedimento tem sido priorizado em detrimento do parto normal, que é considerado 

um evento fisiológico.  

O parto normal, além de diminuir os índices de mortalidade materna e infantil, 

fortalece o vínculo entre mãe e recém-nascido, oferecendo maior possibilidade de 

interação nos primeiros minutos de vida. Sua realização permite estimular o contato 

pele a pele imediatamente após o nascimento, como também a amamentação na 

primeira meia hora após o nascimento, o que contribui para a saúde da criança no 

futuro. Além disso, não havendo intervenção cirúrgica, há maiores possibilidades 

também, da participação do acompanhante escolhido pela mulher, o que favorece o 

vínculo afetivo com o pai e/ou outros familiares. 

Nesse contexto, a partir do ano 2000, o Ministério da Saúde (MS) passou a 

adotar medidas para incentivar a opção das mulheres pelo parto natural, o que inclui 

a publicação de normas que determinam mudanças nos procedimentos de 

atendimentos relacionados ao parto e ao nascimento e alterações na estrutura física 

dos estabelecimentos destinados à atividade, com ênfase para o atendimento 

especializado e humanizado, indicações que devem ter reflexo na rede hospitalar de 

todo o pais. 

A tentativa de melhorar os serviços de atenção obstétrica e neonatal também 

levou à criação da Rede Cegonha, um programa do governo federal, que entre 

outras ações, incentiva a construção ou adequação de estruturas físicas preparadas 

para receber os serviços relacionados ao parto. Nesse contexto surgiu a ideia do 

Centro de Parto Normal Peri-hospitalar (CPNp), no âmbito do Sistema Único de 
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Saúde – SUS. O CPNp corresponde a uma ampliação de um estabelecimento de 

saúde pré-existente, que pode ser executada no mesmo terreno ou em outro, desde 

que situado a uma distância que possa ser percorrida em vinte minutos, em 

unidades de transporte adequadas. A nova unidade fica vinculada funcionalmente à 

anterior, que supre parte das demandas de serviços necessários, o que reduz o 

custo do empreendimento. 

Como a implantação de um CPNp oferece a possibilidade de desenvolvimento 

do projeto em um terreno livre, ela favorece a tomada de decisões arquitetônicas 

que privilegiem a incorporação de aspectos de humanização e conforto ambiental, 

possibilitando a solução ou minimização de problemas recorrentes nas atuais 

estruturas. Nesse contexto, o projeto do CPNp tem maiores possibilidades de 

atender, de maneira satisfatória, às necessidades relacionadas diretamente ao 

trabalho de parto, parto e pós parto, possibilitando suprir carências no setor. 

Olhando-se especificamente para a rede pública de saúde do Rio Grande do 

Norte, verifica-se que atualmente as maternidades existentes no estado funcionam 

em edificações construídas há várias décadas e que, na maior parte dos casos, os 

serviços relacionados à obstetrícia compartilham ambientes com outros serviços 

hospitalares, tendo seu espaço físico limitado, o que compromete a efetivação do 

atendimento humanizado.  Esse quadro geral indica claramente a necessidade de 

implantação de CPNps, que ampliariam significativamente a oferta nesse campo, 

aumentando também a qualidade dos serviços prestados à população. 

Tendo em vista que grande parte dos municípios do estado não dispõe de 

profissionais de arquitetura em seu quadro de recursos humanos, o que dificulta o 

desenvolvimento dos projetos arquitetônicos necessários para suprir essa demanda, 

ressalta-se a relevância da prática, retomada recentemente pelo Ministério da Saúde 

(MS), de disponibilizar projetos padrões para estabelecimentos assistenciais, em 

especial, para Unidades Básicas de Saúde (UBS). Embora seja inegável que cada 

projeto deve ser desenvolvido para um contexto específico, as exigências dos 

órgãos públicos em termos de especificações, custos e prazos nem sempre 

permitem que esse processo aconteça do modo tradicional e, por outro lado, 

inviabilizar um investimento de melhoria em razão da dificuldade de elaboração de 
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um projeto arquitetônico no prazo e com os recursos disponíveis, configura-se como 

prejuízo em vários níveis, sobretudo para a qualidade de vida da população. 

Assim sendo, acredita-se ser relevante buscar maneiras de propor um projeto 

básico passível de adaptação a diferentes contextos populacionais e de 

implantação, e que possa ser edificado em diferentes configurações de terreno, de 

modo a favorecer a implementação de melhorias na qualidade da infraestrutura 

física existente. 

 Com base nesta argumentação, o objeto  desse trabalho de conclusão de 

mestrado profissional é a proposta arquitetônica de um edifício para receber um 

serviço de atenção obstétrica e neonatal. O objetivo geral  da dissertação é elaborar 

o anteprojeto arquitetônico de um Centro de Parto Normal Peri-hospitalar, que possa 

ser adaptado a diferentes tipos de terreno e de demandas, baseado em aspectos de 

humanização e de conforto ambiental. 

Auxiliando atingir essa meta, os objetivos específicos  são: (i) compreender o 

conceito de humanização aplicável ao projeto arquitetônico de estabelecimentos 

assistenciais de saúde; (ii) estudar as necessidades de infraestrutura física de um 

CPNp, de modo a definir um programa de necessidades coerente com a realidade 

local; (iii) definir aspectos de conforto ambiental aplicáveis ao projeto de um CPNp; 

(iv) estudar possibilidades de adaptação do projeto a diferentes tipos de terreno e de 

demanda. 

Como recorte espacial, o projeto será destinado a municípios da região litorânea 

do Rio Grande do Norte, inseridos na zona bioclimática 8 (conforme NBR 15220), 

podendo ser aplicável a estados brasileiros vizinhos e com características climáticas 

semelhantes. A opção pela área litorânea se dá em função da localização da Região 

Metropolitana de Natal, onde se concentra o maior contingente populacional do 

estado e, portanto, o maior número de nascimentos. 

Metodologicamente , além do estudo bibliográfico e normativo relacionado ao 

tema, recorreu-se a estudos de referência diretos e indiretos, à elaboração do 

programa arquitetônico fundamentado em análise físico-funcional e ao estudo 

detalhado do lote. As informações coletadas embasaram a definição do conceito e 

do partido arquitetônico, alicerçando as demais decisões projetuais, que foram 



 

20 

 

acompanhadas pela realização de simulações ao longo do desenvolvimento da 

proposta final, estratégia dialógica que mostrou-se essencial à elaboração do estudo 

pretendido. 

Apresentando o trabalho realizado, além desta introdução e das considerações 

finais esse documento é composto por 04 capítulos. Os dois iniciais são os 

fundamentos desse trabalho. No primeiro capítulo é apresentado o referencial 

teórico que embasa a proposta, sendo abordados os temas: serviços de atenção 

obstétrica e neonatal, humanização em serviços de saúde e conforto ambiental em 

estabelecimentos assistenciais de saúde. O capítulo seguinte traz o referencial 

empírico, com apresentação de estudos que se tornaram referências para o 

desenvolvimento do projeto. O terceiro capítulo trata da preparação da proposta 

arquitetônica, apresentando o conceito do projeto, a programação arquitetônica (que 

resultou na elaboração de fichas descritivas para alguns ambientes, disponíveis em 

apêndice), e o partido adotado. O último capítulo descreve a evolução da proposta 

arquitetônica, e apresenta o anteprojeto, cujas pranchas constituem o volume II, 

contendo: planta baixa, planta de locação e cobertura, cortes, fachadas e 

volumetrias. 
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2 ALICERCES INICIAIS: CONCEITOS, DEFINIÇÕES E ESTRA TÉGIAS 

 

A política nacional de saúde incentiva a prática do parto normal, entendida como 

mais adequada tanto para a parturiente quanto para o recém-nascido. Na tentativa 

de estimulá-la, a humanização dos ambientes de assistência é considerada uma 

iniciativa fundamental, sendo difundida como uma qualidade associada à valorização 

do atendimento hospitalar. A essa humanização corresponde à implementação de 

ações para tornar o ambiente hospitalar mais agradável, a fim de minimizar 

angústias provocadas em pacientes, trabalhadores e demais usuários, envolvendo 

tanto questões ligadas ao tratamento e à equipe de assistência (serviço médico e 

enfermagem), quanto o espaço físico disponibilizado. Para tanto é preciso buscar a 

otimização dos fatores ambientais que definem as condições de conforto (térmico, 

acústico e luminoso), os quais relacionam-se diretamente às sensações de bem-

estar dos usuários, atuando diretamente nas condições de humanização. 

Para contextualizar o objeto de estudo da dissertação, este capítulo divide-se 

em quatro partes, nas quais se apresenta uma revisão da literatura relacionada ao 

tema, tendo por função auxiliar na compreensão dos conceitos envolvidos, cuja 

assimilação é essencial para aplicação na proposta projetual. 

 

2.1 Os serviços de atenção obstétrica e neonatal 

 

Em 2011, a Portaria 1.459 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) instituiu uma 

rede de cuidados com objetivo de, entre outros aspectos, assegurar à mulher e seu 

recém-nascido, atenção humanizada no período de gestação e parto e 

desenvolvimento saudável após o nascimento da criança. No contexto do parto e 

nascimento, a atenção humanizada é definida como “respeito ao parto como 

experiência pessoal, cultural, sexual e familiar, fundamentada no protagonismo e 

autonomia da mulher, que participa ativamente com a equipe das decisões 

referentes ao seu parto” (BRASIL, 2015: p. 2). 
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Desde então, a inserção nessa rede, denominada Rede Cegonha, tem 

possibilitado às maternidades de todo o país, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

– SUS, a buscar recursos financeiros disponibilizados pelo Ministério da Saúde para 

melhoria, dentre outros aspectos, de suas estruturas físicas, a fim de aprimorar a 

qualidade dos serviços prestados à população. 

Antes disso, em 2008, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

publicou a Resolução da Diretoria Colegiada nº 36 (RDC 36/2008), que dispõe sobre 

Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e 

Neonatal (BRASIL, 2008). Essa norma estabelece diversas condições, em especial 

referentes à estrutura física, que o estabelecimento necessita atender para que 

funcione adequadamente. Os requisitos de estrutura física determinados pela RDC 

36/2008 revogam aqueles que, até então eram preconizados pela RDC 50/2002. A 

partir de então, com a intenção de garantir privacidade, melhor acolhimento e maior 

conforto à gestante e seu acompanhante, a configuração dos ambientes e o fluxo 

proposto para a atenção ao parto e ao nascimento passou a ser diferenciado, 

exigindo significativas modificações. 

A RDC 36/2008, assim como os parâmetros de humanização, privilegia a 

privacidade da parturiente, seu acompanhante e recém-nascido, possibilitando que o 

parto ocorra em um ambiente acolhedor e confortável.  

A configuração espacial tradicional de um serviço de atenção obstétrica e 

neonatal, tomando como base as determinações da RDC 50/2002 e a estrutura 

física recorrente nas maternidades do Rio Grande do Norte, contava com os 

ambientes de apoio, tais como sala de recepção e espera, sanitários para público, 

depósito de material de limpeza e sala de utilidades, e os ambientes de atendimento 

médico – sala de exames, sala de pré-parto, sala de estar para parturiente e 

acompanhante, sala de parto, área de higienização e cuidados do recém nascido, 

enfermarias para internação da parturiente e berçário para internação do recém 

nascido. 

Com a publicação da RDC 36/2008, o programa de necessidades imposto 

implicou em significativas modificações, inclusive quanto à localização da unidade 

funcional dentro do hospital. Se antes os ambientes ficavam espalhados pelo 

hospital, compartilhando circulações com outras unidades, a partir de então, passou 
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a ser necessário que a localização dos centros de parto proporcionasse acolhimento 

diferenciado e privacidade às parturientes. Além disso, a distribuição das atividades 

relacionadas ao parto em ambientes distintos foi substituída pela adoção do quarto 

PPP (pré-parto, parto e pós-parto), onde a parturiente permanece ao longo de todo o 

processo de parto e também após sua realização em um único local, não sendo 

necessário que fique circulando entre diversos ambientes ao longo de sua 

permanência no serviço. 

A principal justificativa para implementar essas modificações relaciona-se à 

possibilidade de garantir melhor acolhimento e maior privacidade aos usuários do 

serviço e da edificação. 

O que tem se verificado é que, nem sempre é possível garantir essa privacidade 

e conforto quando o serviço de obstetrícia se localiza dentro de um hospital que 

oferece atendimento de urgências, emergências e outros tipos de serviços diferentes 

das atividades referentes ao parto e ao nascimento. A limitação de espaço físico 

disponível para estas intervenções nas edificações pré-existentes compromete a 

qualidade da estrutura resultante, inviabilizando uma adequação satisfatória das 

maternidades aos parâmetros pretendidos pela Rede Cegonha e requisitos 

preconizados pela ANVISA, o que constitui uma barreira à implementação de ações 

de humanização. 

 

2.1.1 Os Centros de Parto Normal (CPN) 

 

A portaria nº 11 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), publicada em janeiro 

de 2015, define os CPN como sendo unidades de saúde destinadas à assistência ao 

parto de baixo risco, podendo pertencer a um estabelecimento hospitalar, 

localizando-se em suas dependências internas, ou em suas imediações. A norma 

classifica os CPN em três tipos, descritos a seguir: 

• CPN intra-hospitalar (CPNi) Tipo I: localiza-se nas dependências internas de 

um estabelecimento hospitalar e possui ambientes fins exclusivos da unidade; 

• CPN intra-hospitalar (CPNi) Tipo II: localiza-se nas dependências internas de 

um estabelecimento hospitalar e possui ambientes compartilhados. Deve 



24 

 

garantir a permanência da mulher e do recém-nascido no quarto PPP durante 

o pré-parto e parto, podendo, após o puerpério imediato, serem transferidos 

para o alojamento conjunto. 

• CPN Peri-hospitalar (CPNp): localiza-se nas imediações do estabelecimento 

hospitalar de referência, a uma distância que deve ser percorrida em tempo 

inferior a 20 (vinte) minutos do respectivo estabelecimento, em unidades de 

transporte adequadas. Deve garantir a transferência da mulher e do recém-

nascido para o estabelecimento hospitalar de referência, nos casos eventuais 

de risco ou intercorrências, em unidades de transporte adequadas, nas 24 

(vinte e quatro) horas do dia e nos 7 (sete) dias da semana; deve ter como 

referência os serviços de apoio do estabelecimento ao qual pertence ou está 

vinculado e deve garantir a permanência da mulher e do recém nascido no 

quarto PPP, desde admissão até a alta. 

O número de quartos de que o estabelecimento poderá dispor é delimitado pela 

Portaria da seguinte maneira: um CPN poderá ser composto por 3 quartos PPP 

quando a demanda for de 480 partos anuais, ou 40 partos mensais, em média; ou 

ainda, 5 quartos PPP, para uma demanda de 840 partos anuais ou média de 70 

partos mensais. 

Com relação à equipe profissional, o CPNp deve contar, minimante com: 

• 1 enfermeiro obstétrico ou obstetriz como coordenador do cuidado, 

responsável técnico pelo CPN, sendo profissional horizontal com carga 

horária semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas, 8 (oito) horas por 

dia; 

• 1 enfermeiro obstétrico ou obstetriz com cobertura 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante a presença do 

coordenador citado anteriormente. Nos CPNp com 3 quartos PPP é 

obrigatória a presença de 2 enfermeiros com cobertura 24h durante as 

escalas noturnas, de finais de semana e feriados, bem como nas 

ausências prolongadas do coordenador do cuidado. Nos casos de CPNp 

com 5 quartos PPP, deve haver sempre, no mínimo, 2 enfermeiros com 

cobertura 24 horas). 
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• 1 (um) técnico de enfermagem com cobertura 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana; 

• 1 (um) auxiliar de serviços gerais, com cobertura 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana; 

A portaria cita a RDC 36/2008 como parâmetro para definição da estrutura 

física do estabelecimento, além disso, lista e caracteriza, em anexo, os seguintes 

ambientes mínimos de que o CPN deve dispor: sala de registro e 

recepção/acolhimento; sala de exames e admissão de parturientes, com sanitário 

anexo; quartos PPP, com banheiro anexo; 01quarto PPP com banheira, além do 

banheiro anexo; área para deambulação1 (interna e/ou externa); posto de 

enfermagem e sala de serviço. Além dos ambientes afins, são também obrigatórios 

os seguintes ambientes de apoio: sala de utilidades; quarto de plantão para 

funcionários, com banheiro anexo; rouparia; depósito de material de limpeza (DML); 

depósito de equipamentos e materiais; copa e refeitório. Os equipamentos mínimos 

necessários para o funcionamento do estabelecimento também são indicados pela 

norma.  

 

2.2 Humanização em serviços de saúde 

 

A adoção de práticas associadas ao termo humanização ganhou relevância nos 

serviços de saúde do Brasil com a implementação do Programa Nacional de 

Humanização Hospitalar pelo Ministério da Saúde, no início dos anos 2000 (BRASIL, 

2001). Conforme afirma Rios (2009), a palavra remete à recuperação de valores 

humanos esquecidos, numa época em que se ressalta o individualismo, a 

competição em detrimento da cooperação e o exibicionismo em meio à globalização 

econômica e ao capitalismo multinacional.  

Segundo Rios (2009), a humanização valoriza a qualidade do atendimento, 

preserva as dimensões biológicas, psicológicas e sociais dos usuários e enfatiza a 

                                                 
1 De acordo com a RDC 36/2008 (BRASIL, 2008), é uma área interna ou externa, preferencialmente 
coberta, destinada a movimentação ativa da mulher que está em trabalho de parto. 
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comunicação e integração dos profissionais. Está ainda fundamentada no respeito à 

vulnerabilidade humana e na crença de que a relação entre profissional de saúde e 

paciente, está sempre sujeita a emoções que devem ser guiadas pelo sentimento de 

compromisso e de compaixão. 

A autora aponta que a incorporação do termo humanização no cotidiano dos 

serviços de saúde iniciou-se com ações que tornavam o ambiente hospitalar mais 

agradável, como atividades lúdicas, lazer, entretenimento ou arte e melhorias na 

aparência física dos serviços, ajudando a diminuir o sofrimento que o ambiente 

hospitalar provoca em pacientes e trabalhadores. Para ela, a humanização se 

fundamenta em respeito e valorização à pessoa humana. 

De acordo com Verderber e Fine (2000, apud DALMASSO, 2005), um 

movimento de humanização dos espaços de saúde iniciou-se nos Estados Unidos 

na década de 50, defendendo a necessidade de se colocar o paciente no foco dos 

processos de tratamento e cura. No final da década de 1970 foi criada, no mesmo 

país, a organização sem fins lucrativos denominada Planetree, com a finalidade de 

trabalhar pela humanização dos estabelecimentos de assistência à saúde, 

promovendo cuidados focados no paciente e fundamentada em princípios que levam 

em consideração que: 

 

• a estrutura física do estabelecimento deve ser projetada para promover 
a cura e estimular a participação do paciente e da família durante a 
internação; 

• os cuidados à saúde de alta qualidade não podem prescindir de um 
ambiente confortável, ameno e acolhedor; 

• as informações dadas aos pacientes devem ser claras e verdadeiras, 
sendo direito desses ter livre acesso à informação sobre todos os 
aspectos da sua saúde, incluindo o livre acesso a receitas e prescrições 
médicas; 

• todos os atores – pacientes, família e equipe de saúde – desempenham 
um papel único e insubstituível para a prestação dos cuidados; 

• os pacientes possuem facetas físicas, emocionais, intelectuais, 
espirituais e estéticas, sendo membros de famílias, comunidades e 
culturas, devendo ter as suas especificidades respeitadas; 

• pacientes possuem direitos, responsabilidades e podem fazer escolhas 
em relação a sua saúde e ao estilo de vida; 

• a experiência da doença pode se transformar em um fator de 
crescimento para o paciente, podendo ser um tempo de reavaliação dos 
seus valores, servindo para redimensionar prioridades e redefinir 
potencialidades (DALMASSO, 2005, p. 50). 
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No Brasil, o movimento iniciou-se no âmbito da saúde mental, com a Reforma 

Psiquiátrica, transformando-se posteriormente em política pública. Em suma, de 

acordo com publicação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), o conceito de 

humanização está associado à oferta de atendimento de qualidade, articulando os 

avanços tecnológicos com acolhimento, melhoria dos ambientes de cuidado e das 

condições de trabalhos dos profissionais. 

 Do ponto de vista da arquitetura, segundo Rocha (2011), humanizar é tratar o 

espaço de forma a garantir não apenas a sua funcionalidade, mas a capacidade de 

oferecer bem-estar aos usuários, qualificando-o a fim de promover conforto físico e 

psicológico para a realização das atividades necessárias.  

Lukiantchuki e Souza (2010) afirmam que o edifício humanizado tem a 

capacidade de contribuir com o processo de cura, o que é enfatizado por Vianna 

(2010), quando ressalta que o ambiente físico tem papel significativo no processo 

terapêutico, pois influencia na redução de estresse e ansiedade, na diminuição da 

dor e, ainda, pode proporcionar momentos de relaxamento e melhoria na qualidade 

do sono. De acordo com a autora, o impacto sobre os pacientes, ao estarem 

submetidos a procedimentos hospitalares, pode ser amenizado por meio de alguns 

elementos oferecidos pelo espaço físico, tais como: locais adequados para receber 

familiares e conversar com a equipe médica, condições de conforto físico 

(relacionadas a iluminação, temperatura e ruído) e acesso a natureza e 

entretenimento. 

Oliveira (2012) afirma que todos os envolvidos no processo de produção da 

saúde passaram a ser valorizados na concepção do edifício. A autora lembra que, 

dentre os princípios incorporados pela Política Nacional de Humanização existe um 

que se relaciona diretamente com a arquitetura: o da ambiência. Esse princípio 

relaciona-se ao tratamento dado ao espaço físico que deve proporcionar atenção 

acolhedora, resolutiva e humana. 

De acordo com publicação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), o conceito 

de ambiência segue três eixos primordiais: 

 

- O espaço que visa à confortabilidade focada na privacidade e 
individualidade dos sujeitos envolvidos, valorizando elementos do ambiente 
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que interagem com as pessoas – cor, cheiro, som, iluminação, 
morfologia...–, e garantindo conforto aos trabalhadores e usuários. 
- O espaço que possibilita a produção de subjetividades – encontro de 
sujeitos – por meio da ação e reflexão sobre os processos de trabalho. 
- O espaço usado como ferramenta facilitadora do processo de trabalho, 
favorecendo a otimização de recursos, o atendimento humanizado, 
acolhedor e resolutivo (BRASIL, 2010, p. 6). 

 

Segundo Oliveira (2012), desde a década de 1980 estudos indicam que o 

ambiente construído realmente tem a capacidade de impactar pacientes, 

funcionários e demais usuários. Esses estudos são fundamentados na metodologia 

do Projeto Baseado em Evidências (Evidence-based Design – EBD), ferramenta 

para o projeto de arquitetura e para as considerações acerca da humanização em 

saúde que aponta como princípios norteadores para ambientes mais propícios à 

cura: ambiente centrado no paciente e em seus familiares, melhoria dos cuidados 

com as pessoas através do contato com a natureza e de distrações positivas, 

criação de um ambiente de trabalho positivo, flexibilidade e condições para 

crescimento futuro. 

Ulrich (1995, apud ROCHA, 2011) aponta três fatores promotores da 

humanização do ambiente hospitalar, considerados fundamentais para evitar o 

estresse e garantir a melhoria de bem-estar: controle do ambiente; suporte social 

possibilitado pelo ambiente e distrações positivas do ambiente. Ao ter controle sobre 

o ambiente, é permitido ao paciente ter autonomia sobre simples ações como mudar 

o canal da TV, baixar o volume do som, controlar a temperatura do ar condicionado. 

Ao se propor um suporte social, são disponibilizados espaços que possibilitem 

integração entre os pacientes e seus familiares, amigos e entre os próprios 

pacientes, o que contribui para o bem-estar físico e emocional.  

As distrações positivas são proporcionadas quando os ambientes dispõem de 

elementos que provocam sentimentos positivos no paciente. Elas podem ser 

provocadas por soluções arquitetônicas que envolvam luz, cor, textura, aroma, som 

e forma e estão associadas a presença de átrios, jardins ou espaços abertos ao 

exterior, que possibilitem integração com a natureza; uso de elementos como água, 

fogo, uso de fontes, lareiras e aquários; janelas que permitam a visão do exterior 

pelos pacientes; iluminação e uso de cores adequadas. 
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 Vale ressaltar que cada projeto é destinado a uma situação específica e que 

uma mesma abordagem pode produzir diferentes resultados em estabelecimentos 

diferentes. Sendo assim, os projetos devem observar as particularidades de cada 

caso. 

Conforme estudo de Vianna (2010), a definição de ambiente hospitalar 

humanizado é abrangente e imprecisa, não havendo um conceito claro para o tema. 

Entretanto, com esta revisão acerca da humanização em serviços de saúde, tendo 

como foco o ambiente construído, conclui-se que o conceito pode ser associado a 

valorização da individualidade, respeito à privacidade, promoção da integração 

social e da autonomia e do conforto, redução do estresse, relação com a natureza e 

outras distrações positivas que estimulem o bem-estar físico e psicológico de cada 

indivíduo. 

 

2.3 Conforto ambiental em estabelecimentos assisten ciais de saúde 

 

Tendo em vista as situações estressantes a que frequentemente os usuários de 

serviços de saúde estão submetidos, as condições desfavoráveis de conforto, 

relacionadas a calor, umidade, ventilação, iluminação e ruído, por exemplo, podem 

agravar as sensações de tensão para pacientes, acompanhantes/visitantes e 

trabalhadores.  

Diante do exposto anteriormente acerca da humanização, percebe-se a relação 

existente entre os fatores envolvidos pelo conceito com o conforto ambiental, uma 

vez que está entre os principais objetivos da humanização promover bem-estar aos 

usuários dos serviços de saúde. 

Nord (2006, apud BRASIL, 2014) vê no conforto ambiental a capacidade de 

produzir relevantes resultados para a humanização da assistência à saúde. Ao 

reduzir estresse e fadiga dos profissionais, melhora a eficácia assistencial, e ao 

reduzir estresse no paciente, amplia a possibilidade de êxito clínico. 
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2.3.1 Conforto visual 

 

Conforme ressaltado em publicação da ANVISA (BRASIL, 2014), os 

componentes luz e cor estabelecem a qualidade do ambiente em relação ao conforto 

visual. A iluminação apropriada possibilita a mobilidade segura e o desempenho 

eficiente das tarefas cotidianas, sem fadiga visual ou desconforto. Os projetos de 

ambientes hospitalares devem atentar-se ao controle do uso da luz e de sua 

intensidade, pois o conforto visual do ambiente pode estimular a participação do 

paciente na ação terapêutica, como também o excesso ou a falta de iluminação 

podem provocar estresse em pacientes e funcionários.  

A publicação ressalta que é importante proporcionar ao paciente internado a 

percepção da luz natural e a visualização de áreas externas, a fim de promover 

percepção e orientação quanto ao passar das horas ao longo do dia. 

O uso de cores é considerado como alívio à monotonia de confinamentos 

prolongados em um mesmo ambiente, afetando sensações psicológicas. A 

publicação (BRASIL, 2014) afirma que estudos comprovam que reações de alegria, 

tristeza, calmaria, etc. associam-se a determinadas tonalidades cromáticas, 

contribuindo para o conforto dos usuários. Por isso a utilização de cores em 

ambientes de saúde tem sido preferida, reduzindo a neutralidade que embora 

denote limpeza e assepsia, pode provocar sensações psicológicas negativas nos 

usuários. 

 

2.3.2 Conforto acústico 

 

Em se tratando de conforto acústico, a exigência do silêncio é uma tradição em 

estabelecimentos de saúde, pois o ruído é menos tolerado em situações de 

adoecimento. Recomenda-se que áreas de internação sejam afastadas de locais 

que produzam ruídos excessivos (vias ruidosas, estádios de futebol, indústrias, etc.). 

Ambientes ruidosos podem interferir nos processos de diagnóstico e terapia por 

afetarem a concentração exigida em tais procedimentos.  
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Por outro lado, o baixo nível de ruído também é indesejado, uma vez que leva o 

paciente a ouvir sons provocados por suas funções básicas, como os batimentos 

cardíacos. Assim, a utilização de música é recomendada para promover 

relaxamento em procedimentos médicos e odontológicos, como também se 

observou redução do nível de ansiedade de familiares e visitantes em salas de 

espera de centros cirúrgicos e de unidades de terapia intensiva. A música também 

indica efeitos positivos em crianças hospitalizadas, pacientes com queimaduras e 

mulheres em trabalho de parto. 

Muitas vezes os materiais de revestimento recomendados para atenuação de 

ruídos podem não ser compatíveis com as exigências de higienização preconizadas 

para ambientes de saúde. Portanto, é indispensável no processo de especificação 

de materiais, combinar os dois fatores. 

De acordo com De Marco (1982), a acústica arquitetônica atua em duas áreas 

específicas. A primeira é na defesa contra o ruído, seja ele proveniente de áreas 

externas ou com origem na própria edificação. Nesse caso, sons indesejáveis 

devem ser eliminados ou amortecidos. A segunda é no controle de sons no recinto, 

quando é necessária uma distribuição homogênea do som, que preserve a 

qualidade e a inteligibilidade da comunicação. Essa situação refere-se 

especialmente a ambientes em que é importante a comunicação sonora, como salas 

de aula, teatro e auditórios. A primeira área de atuação remete ao isolamento 

acústico e a segunda, ao condicionamento acústico. 

Conforme mencionado anteriormente, o silêncio é considerado uma tradição 

em serviços de saúde. Além disso, o planejamento de um centro de parto normal 

envolve atenção para o desempenho acústico, visto que, além das fontes de ruído 

que podem estar presentes no entorno, as atividades voltadas ao parto e ao 

nascimento promovem a geração de ruídos, especialmente em razão da resposta 

das parturientes à dor provocada pelo trabalho de parto e parto, como também do 

choro dos recém-nascidos. 

Ambientes em que ocorrerão as atividades de parto, portanto, demandam 

atenção no tocante ao isolamento acústico. De Marco (1982) indica o planejamento 

como o primeiro passo de um projeto de isolamento acústico e controle de ruído. 
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Citando Parkin (1979, apud De Marco, 1982) elenca as seguintes regras para serem 

seguidas nos projetos: 

• fontes de ruídos devem ser separadas das áreas que precisam de silêncio, 

mantendo-se a maior distância possível entre elas; 

• locais que não sejam suscetíveis a ruídos devem ser planejados para 

funcionar como espaço intermediário entre as fontes sonoras e as áreas que 

precisam de silêncio; 

• ambientes que podem ser fontes de ruídos devem ser localizados em áreas 

onde existam outras fontes de ruídos e ambientes que precisam de silêncio 

devem localizar-se em partes tranquilas da edificação; 

• máquinas e fontes que transmitam ruídos através de estruturas devem ser 

situadas diretamente acima das fundações, pois devido ao peso da estrutura, 

o isolamento é maior; além disso, nesses casos, as vibrações podem ser 

absorvidas diretamente pela terra; 

• janelas abertas e portas leves representam pontos fracos para o isolamento 

acústico. 

Diante dessas regras torna-se ainda mais evidente a importância que o 

zoneamento do projeto assume para o isolamento acústico; além disso, a 

localização e o tipo de esquadrias (tanto portas quanto janelas), bem como a 

escolha do material de vedação dos ambientes interferem na propagação dos ruídos 

entre ambientes. Esses aspectos devem, portanto, ser considerados no 

desenvolvimento do projeto, dadas as especificidades do uso desse tipo de 

edificação, e não somente no sentido de impedir a propagação de ruídos para evitar 

o incômodo a usuários de ambientes adjacentes, mas, sobretudo, no que se refere a 

preservar a privacidade das parturientes, possibilitando que possam externar suas 

reações à dor sem preocupação de estar sendo ouvidas por outros usuários. 

 

2.3.3 Conforto higrotérmico 
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Ainda na segunda metade do século XIX, a enfermeira anglo-italiana Florence 

Nightingale tratou a questão do conforto em edifícios hospitalares ressaltando como 

os cuidados com iluminação, temperatura e umidade nas enfermarias contribuem 

com a segurança do paciente e o controle da infecção, sugerindo que a falta de 

padrões adequados de ventilação e iluminação naturais e a superlotação eram os 

principais defeitos dos hospitais existentes (MIQUELIN, 1992, apud TOLEDO, 2002). 

Com base em experiências de guerra, a enfermeira estabeleceu parâmetros 

para um ambiente padronizado que posteriormente foi denominado “enfermaria 

Nightingale”: um salão longo e estreito com pé direito generoso e janelas altas de 

ambos os lados do salão que garantiam ventilação cruzada e iluminação natural, 

conforme representado na Figura 1 e na Figura 2. 

 

Figura 1 – Modelo de “enfermaria Nightingale” 

 
Fonte: Toledo, 2002 

Figura 2 – Modelo de “enfermaria Nightingale” 

 
Fonte: Toledo, 2002 

 

No final do século XIX, o engenheiro Cassimir Tollet também demonstrou 

preocupação com a ventilação natural em ambientes de internação ao criar uma 

solução para renovação de ar em enfermarias por meio de paredes com seção em 

arco (Figura 3). 

 



34 

 

Figura 3 – Enfermarias com seção em arco para renovação de ar 

 
Fonte: Toledo, 2002 

 

Ainda segundo Toledo (2002), Nightingale defendia o modelo pavilhonar para 

construção de hospitais (Figura 4), sendo esse modelo considerado a solução 

arquitetônica ideal para edificações de assistência à saúde, numa época em que se 

recomendava o isolamento e afastamento de pacientes que sofriam de 

enfermidades contagiosas. 

 

Figura 4 – Exemplos de tipologia pavilhonar. 

 

Fonte: Toledo, 2002 

 

Atualmente, a ANVISA (BRASIL, 2014) valoriza a atenção ao conforto 

hidrotérmico nos ambientes assistenciais de saúde, destacando como prioridades: 

• manter condições termo higrométricas ambientais favoráveis a tratamentos 

específicos, visto que cada indivíduo e cada situação demandam uma 
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característica ambiental diferenciada (por exemplo, a demanda por calor de 

um neonato é diferente daquela apresentada por um adulto com febre); 

• evitar a proliferação de micro-organismos, favorecida por umidade alta, uma 

vez que a possibilidade de acúmulo de sujeira, mofo e lodo nos ambiente 

decorrentes de alta umidade podem comprometer a segurança do paciente e 

dos usuários em geral; 

• propiciar condições específicas de temperatura e/ou umidade do ar para 

operação de equipamentos especiais, situação em que, além de avaliar as 

especificidades de cada indivíduo, há de se considerar que os equipamentos 

médicos podem também demandar condições especiais. 

 

2.4 Estratégias de conforto térmico para a Zona Bio climática 8 (Z8) 

 

A NBR 15220 (ABNT, 2005) classifica o território brasileiro em 8 zonas 

relativamente homogêneas em relação ao clima. Para cada uma dessas zonas a 

norma apresenta, em sua parte 3, as diretrizes construtivas para manutenção do 

conforto térmico nas edificações, destacando-se como parâmetros: o tamanho das 

aberturas para ventilação, o sombreamento/proteção dessas aberturas, os tipos de 

vedações externas e as estratégias de condicionamento térmico passivo.  

No caso da Zona Bioclimática 8, onde se insere o universo de estudo deste 

trabalho, a norma determina que o projeto da edificação deve priorizar grandes 

aberturas (ou seja, aquelas com área superior a 40% da área de piso), essas 

aberturas devem ser sombreadas para proteger os ambientes da radiação solar, a 

cobertura e as paredes devem ser leves e refletoras, e a edificação deve dispor de 

ventilação cruzada permanente.  

Para caracterizar as paredes e cobertura como leves e refletoras, faz-se 

necessário conhecer as propriedades térmicas dos elementos construtivos 

consideradas nas diretrizes da norma, as quais são definidas a seguir, à luz de 

Lamberts et al. (2014), de material didático fornecido pelo LABCON/UFRN (2015) e 

da NBR 15220 (ABNT, 2005): 
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• resistência térmica: é a propriedade que o material apresenta em resistir à 

passagem do calor, é diretamente proporcional a sua espessura, ou seja, 

quanto mais espesso o material, mais resistente ele será à passagem do 

calor. É medida em m2K/W. 

• transmitância térmica: é o inverso da resistência térmica e portanto, sua 

unidade de medida é W/m²·K. Segundo material didático do LABCON (2015), 

corresponde à quantidade de calor que atravessa cada seção de 1m2 para 

cada 1ºC de diferença existente entre as temperaturas do ar externo e 

interno. Caracteriza o fluxo de calor transferido por um sistema construtivo 

quando há diferenças de temperatura do ar entre dois ambientes (interno-

interno ou interno-externo); 

• atraso térmico: corresponde ao “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”. (ABNT, 2003, parte 1, p.02) 

• fator solar: razão (adimensional) entre a quantidade de energia solar que 

atravessa uma superfície pelo que nela incide.  

As paredes leves refletoras, indicadas para a Z8, possuem transmitância térmica 

menor ou igual a 3,60W/m²K, atraso térmico menor ou igual a 4,30h e fator solar 

menor ou igual a 4,00%. Por sua vez, a cobertura leve refletora tem transmitância 

térmica menor ou igual a 2,30W/m²K, atraso térmico de 3,30h e fator solar menor ou 

igual a 6,50%. 

A NBR 15220 (ABNT, 2005) indica que a ventilação cruzada é obtida através da 

circulação de ar pelos ambientes da edificação, o que significa que se o ambiente 

tem janelas em apenas uma fachada, a porta deveria ser mantida aberta para 

permitir a ventilação cruzada. Também se deve atentar para os ventos 

predominantes da região e para o entorno, pois o entorno pode alterar 

significativamente a direção dos ventos. Destaca-se, ainda, que, para as horas mais 

quentes do dia nessas regiões, o condicionamento térmico passivo é insuficiente, 

sendo necessário estratégias como ventilação e/ou climatização artificiais. O Quadro 

1 apresenta os municípios do RN classificados pela NBR 15220 como integrantes da 
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zona bioclimática 8, bem como as estratégias recomendadas para o projeto de 

edificações nessa área. 

 
Quadro 1 – Municípios do RN classificados pela NBR 15220 na Z8 

MUNICÍPIO ESTRATÉGIAS 
Ceará-Mirim  
Macaiba 
Macau 
Natal 
Nova Cruz 

 
• Desumidificação dos ambientes: renovação do ar interno por ar externo 

através da ventilação dos ambientes. 
• Ventilação cruzada: circulação de ar pelos ambientes da edificação. 

 
Apodi 

As estratégias anteriores +  
• Uso de resfriamento artificial: amenizar eventual sensação de desconforto 

térmico por calor 
Fonte: elaboração com base em ABNT, 2005. 

 

É preciso ressaltar que, além dos municípios classificados pela norma, outros 84 

municípios do RN (listados no apêndice B) estão inseridos na Z8, conforme indicado 

pelo software ZBBR (Classificação bioclimática dos municípios brasileiros) 

desenvolvido na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e divulgado pelo 

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Outra relevante ferramenta para análise dos dados climáticos de um local de 

implantação de projeto é o software Climate Consultant que, por meio de um arquivo 

com informações climáticas de determinado município, permite analisar aspectos 

como faixas de temperaturas, percentual de horas em que o clima oferece condições 

favoráveis de conforto, além do comportamento da temperatura e da umidade 

relativa do ar ao longo do ano. Para os climas de Natal e Apodi (municípios da Z8 

com arquivos climáticos disponíveis no Climate Consultant), o programa indica:  

• Ventilação cruzada (Figura 5, Figura 6 e Figura 7): uma boa ventilação natural 

pode reduzir ou eliminar o ar condicionado no tempo quente, caso as janelas 

estejam à sombra e orientadas para brisas prevalecentes. Para facilitar a 

ventilação cruzada, as aberturas de portas e janelas devem ser localizadas em 

lados opostos do ambiente, se possível com as aberturas maiores voltadas 

para o lado da ventilação dominante. 
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Figura 5 – Solução de ventilação cruzada: aberturas localizadas em lados opostos dos ambientes 

 
Fonte: http://www.2030palette.org/swatches/view/cross-ventilation/malawi_school_3.jpg 

 
 
 

Figura 6 – Solução de ventilação cruzada: 
aberturas localizadas em lados opostos dos 

ambientes 

 
Fonte:http://www.2030palette.org/swatches/viewcross-
ventilation/intercontinental_sanya_resort_1.jpg 

Figura 7 – Solução de ventilação cruzada: 
aberturas em lados opostos dos ambientes 

 

 
Fonte: http://www.2030palette.org/swatches/ view/cross-

ventilation/morerava_cabins_2.jpg 

 

• Efeito chaminé (Figura 8 e Figura 9): para produzir ventilação em grande 

quantidade, mesmo quando a velocidade do vento é baixa, maximizar a altura 

vertical entre a entrada e a saída de ar; aberturas localizadas em diferentes 

alturas, e em lados opostos de um espaço, criam o "efeito chaminé", fazendo o 

ar quente interior subir e sair através aberturas altas. Quanto maior a altura 

entre as aberturas, maior o movimento do ar. 
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Figura 8 – Uso de aberturas altas para saída de 
ar quente 

 
Fonte: 

http://www.2030palette.org/swatches/view/stack-
ventilation/tree_house_2.jpg 

Figura 9 – Uso de aberturas altas para saída de 
ar quente 

 
Fonte: 

http://www.2030palette.org/swatches/view/stack-
ventilation/container_of_hope_4.jpg 

 
  

• Sombreamento (Figura 10 à Figura 15): utilizar tetos altos, janelas protegidas 

por beirais profundos e varandas; zonas sombreadas ao ar livre (varanda, 

pátio) orientadas para as brisas predominantes podem estender os espaços de 

ocupação no clima quente e úmido; utilizar vegetação (arbustos, árvores, 

paredes cobertas de hera), especialmente no oeste, para minimizar o ganho de 

calor (se as chuvas de verão apoiarem o crescimento da planta nativa).  
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Figura 10 – Uso de beirais profundos para sombreamento 

 

Fonte: http://www.2030palette.org/swatches/view/solar-
shading/secondary_school_4.jpg 

Figura 11 – Uso de beirais profundos 
para sombreamento 

 

Fonte: http://www.2030palette.org/ 
swatches/view/solar-

hading/country_house_ 
north_waikato_5.jpg 

 

Figura 12 – Uso de terraço / varanda para sombreamento 

 

Fonte: http://www.2030palette.org/swatches/view/solar-
shading/sra_pou_vocational_school_2.jpg. 

 

Figura 13 – Uso de protetores 
horizontais para sombreamento de 

aberturas 

 

http://www.2030palette.org/swatches/
view/solar-

shading/little_owl_preschool_1.jpg. 

 

Figura 14 – Uso de vegetação para sombreamento 
 

 
Fonte: http://www.2030palette.org/swatches/view/ 

vegetativecooling/remodeling_of_offices_in_los_conquistador
es_street_1.jpg. 

 

Figura 15 – Sombreamento com 
vegetação 

 
Fonte: http://www.2030palette.org/ 

swatches/view/vegetative-
cooling/heard_museum_1.jpg. 
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2.5 Adoção de projetos-modelo no campo da saúde 

 

No Brasil é prática recorrente em órgãos federais, como os Ministérios da 

Educação (ME) e da Saúde (MS), a disponibilização de projetos arquitetônicos como 

modelo para que municípios e estados executem obras de construção de edifícios 

como escolas e unidades básicas de saúde (UBS), respectivamente. No campo da 

saúde, em seu portal na internet, o Departamento de Atenção Básica (DAB) do MS 

justifica que a disponibilização de um modelo tem o intuito de agilizar o processo de 

construção, gerando economia de tempo e de recursos. Atualmente o DAB 

disponibiliza quatro diferentes tipos de projetos modelo para UBS (a exemplo do 

projeto ilustrado na Figura 16), diferenciados pelo porte, a depender do número de 

equipes a que se destina a edificação. O órgão disponibiliza projeto executivo, 

memorial descritivo, planilha orientativa de serviços, perspectivas externas e internas 

(Figura 17 e Figura 18), além do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 

autor do projeto.  

Figura 16 – Planta baixa do projeto modelo UBS Porte I 

 
Fonte: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/ubs/ubs1_3_4.pdf 
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Figura 17 – Perspectiva externa do projeto 
modelo UBS Porte I 

 

Fonte: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/docume

ntos/ubs/perspectiva_externa1_ubs1.jpg 

Figura 18 – Perspectiva externa do projeto 
modelo UBS Porte I 

 

Fonte: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/docum

entos/ubs/perspectiva_interna2_ubs1.jpg 

 

A utilização dos projetos modelo pelos municípios não é obrigatória, sendo 

entendida como uma alternativa para dar agilidade à implementação das unidades, 

visto que exime os municípios de licitarem, custearem e contratarem o projeto 

arquitetônico. Ressalte-se no entanto que, embora essa agilidade seja necessária, 

tendo em vista a realidade de diversos municípios brasileiros, a adoção de projetos 

modelo apresenta o risco de se construir edificações inadequadas ao local de 

implantação, pois a planta disponibilizada não oferece opções de variação para se 

adequar às condições de conforto ambiental. 
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3 ALICERCES EMPÍRICOS: REFERÊNCIAS PROJETUAIS 

 

Na elaboração de qualquer um projeto, é essencial a consulta a precedentes 

(outros objetos arquitetônicos, em projeto ou construídos), prática que propicia a 

ampliação do repertório do projetista e fundamenta suas decisões. Quando essa 

consulta é realizada de modo intencional e sistemático, e tem reflexo no objeto 

projetado, constitui um estudo de referência, conforme trabalhado na disciplina de 

Atelier Integrado do Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente.  

Para subsidiar o desenvolvimento da dissertação, neste capítulo são 

apresentados cinco estudos de referência, relativos a humanização e conforto 

ambiental (os dois primeiros) e aspectos programáticos e funcionais (dois últimos). O 

primeiro deles é do tipo temático e refere-se a Hospitais da Rede Sarah, cujas 

soluções em humanização e conforto ambiental se destacam no panorama da 

arquitetura hospitalar brasileira. O segundo corresponde ao resgate do material 

coletado em uma visita realizada em 2012 ao Hospital da Criança de Brasília, dentro 

das atividades do Curso de Especialização em Arquitetura de Sistemas de Saúde, 

sendo expostos aspectos que podem ser aplicados em um projeto de CPNp. A 

relevância da transformação das informações em um estudo de referência para este 

projeto, pois a ambientação do estabelecimento tem foco na humanização do 

ambiente de saúde. O terceiro estudo, do tipo funcional, tem como objeto o Centro 

de Parto Normal Dr. David Capistrano, do Hospital Sofia Feldman, em Belo 

Horizonte, considerado uma referência nacional em atividades de parto humanizado. 

Realizado de maneira indireta, o estudo focaliza questões de fluxos e funcionalidade 

da edificação. O quarto estudo foi realizado de maneira direta, a partir de duas 

visitas à Maternidade Leide Morais (MLM), em Natal/RN, na qual foi possível 

observar aspectos funcionais, soluções de humanização e de conforto, e aspectos 

técnicos, inclusive com oportunidade de realizar medições para aferição de 

parâmetros de conforto acústico. Finalmente, o quinto estudo é de uma proposta 

arquitetônica ainda não construída, e corresponde a dissertação desenvolvida em 

turma anterior do mestrado profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente da 

UFRN.  



44 

 

 

3.1 Estudo de referência em humanização e conforto ambiental  

 

3.1.1 Hospitais da Rede Sarah 

 

A produção arquitetônica de João Filgueiras Lima (conhecido como Lelé) possui 

grande destaque no cenário brasileiro da arquitetura de estabelecimentos 

assistenciais de saúde. Suas obras mostram preocupação com a concepção de 

espaços que possam ser benéficos e estimulantes, utilizam tecnologias apropriadas 

às realidades locais e encontram soluções adequadas ao panorama socioeconômico 

do país, incorporando conceitos de conforto ambiental e de racionalização do projeto 

e da construção. O estudo apresentado a seguir é fundamentado na dissertação de 

mestrado de Marisa Rocha (2011), que analisou a humanização do edifício 

hospitalar tendo como base projetos desse arquiteto.   

Os hospitais da Rede Sarah Kubitschek se destinam principalmente ao 

tratamento de doenças relacionadas ao aparelho locomotor, e seu método de 

atenção e cuidados são diferenciados daqueles utilizados em outros hospitais. O 

sistema de tratamento conhecido como “progressive care” permite ao paciente 

utilizar diversos ambientes do hospital, de acordo com a evolução de seu quadro de 

saúde. Cada ambiente é adequado ao tipo de tratamento específico que oferece e 

busca provocar sensações agradáveis a pacientes e funcionários. Para tanto, o 

arquiteto não se preocupou apenas com a arquitetura, tendo consultado outros 

profissionais e considerado a opinião dos usuários, para quem o espaço seria 

construído e por quem seria efetivamente utilizado. 

Na produção de Lelé também se destacam o baixo custo e curto prazo de 

execução, o que valoriza o lado social das obras. Em seu processo projetual ele 

conseguia abranger todas as etapas para concepção de um edifício, que vão desde 

o programa até a concepção espacial, passando pelo partido estrutural, 

detalhamento de peças e de processos construtivos (materiais, mão de obra, 

manutenção e conservação), concepção e produção de mobiliário e equipamentos 

como elevadores, teleféricos, ventiladores, luminárias, camas-macas. Também é 
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reconhecido pelo aproveitamento dos recursos naturais mesmo antes da questão da 

sustentabilidade ganhar relevância. 

Questões como flexibilidade, criação de espaços verdes, iluminação e conforto, 

a integração entre a arquitetura e natureza ou obras de arte, por exemplo, são 

atributos que o arquiteto utiliza como possibilidade de humanização de hospitais. 

Para o arquiteto, apesar dos edifícios hospitalares serem rigorosos em relação à 

funcionalidade, a beleza não deve ser excluída, pois é chave para a humanização, 

devendo-se, portanto, possibilitar no projeto de estabelecimentos assistenciais de 

saúde a junção dos dois fatores: humanização, através da beleza, e funcionalidade.  

Percebe-se nesse discurso o diálogo entre suas propostas e a idéia da 

humanização de propiciar bem estar e distrações positivas aos usuários. Nota-se 

nos exemplos do Hospital Sarah do Rio de Janeiro (Figura 19 e Figura 20) a adoção 

de soluções arquitetônicas envolvendo cor, forma, jardins, espelhos d’água e 

integração com a natureza. 

 

Figura 19 – Uso de cores e formas no Hospital 
Sarah Rio de Janeiro 

 
Fonte: Rocha, 2011 

Figura 20 – Adoção de jardins, espelhos d’água, 
integração com a natureza no Hospital Sarah Rio 

de Janeiro 

 
Fonte: 

<http://delas.ig.com.br/casa/arquitetura/nao-foi-a-
agricultura-que-acabou-com-a-mata-atlantica-foi-

a-construcao/n1237721154428.html> 

 

É comum encontrar em projetos de Lelé esses elementos que valorizam formas, 

cores, ambientação, ventilação, luz e outros atributos que estimulam sensações 

positivas e fazem o usuário se sentir confortável, como ilustram também as imagens 

referentes ao Hospital Sarah Lago Norte (Figura 21 e Figura 22). Além disso, 

ilustrando as indicações presentes no item sobre humanização, é evidente a 
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presença de jardins integrados aos espaços, assim como de obras de arte 

espalhadas pela edificação - como nos exemplos encontrados no Hospital Sarah de 

Salvador (Figura 23 e Figura 24) e no Hospital Sarah de Brasília (Figura 25 até 

Figura 28) – os quais melhoram a qualidade espacial e, consequentemente, 

estimulam o bem estar do paciente. 

 

Figura 21 – Uso de formas no projeto do Hospital 
Sarah Lago Norte 

 
Fonte: Rocha, 2011 

Figura 22 – Uso de cores no projeto do Hospital 
Sarah Lago Norte 

 
Fonte: Rocha, 2011 

Figura 23 – Criação de espaços verdes no 
Hospital Sarah de Salvador 

 
Fonte: Rocha, 2011 

 
 

Figura 24 – Jardins integrados no Hospital Sarah 
de Salvador 

 
Fonte: Rocha, 2011 
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Figura 25 – Jardins integrados e uso de 
iluminação natural no Hospital Sarah de Brasília 

Fonte: Rocha, 2011 

Figura 26 – Obras de arte no Hospital Sarah de 
Brasília 

 
Fonte: Rocha, 2011 

 
 
 
 
 
 

Figura 27 – Obras de arte no Hospital Sarah de 
Brasília 

 
Fonte: Rocha, 2011 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Obras de arte no Hospital Sarah de 
Brasília 

 
Fonte: Rocha, 2011 

 

O uso de ventilação e iluminação naturais, além de possibilitar o conforto 

ambiental, evitam os frequentes espaços herméticos em ambientes de saúde, 

proporcionando ambientes mais agradáveis e contribuindo com o combate à 

infecção e com a economia de energia. Com a adoção desse tipo de estratégia, os 

projetos de Lelé conseguem melhorias no conforto ambiental, relacionadas com 

temperatura, velocidade e umidade do ar. 

Em geral os edifícios dos hospitais da Rede Sarah possuem aberturas que 

permitem a permeabilidade da luz solar (Figura 29), faz-se uso de sheds e de brises-

soleil, espaços ventilados naturalmente, pés direitos amplos e estratégias como 
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galerias de ventilação com nebulizadores e espelhos d’água, além da incorporação 

de jardins internos, já mencionada e ilustrada anteriormente. 

 

Figura 29 – Vista interna de enfermaria com estratégias de ventilação e iluminação naturais. Hospital 
Sarah Salvador 

 

Fonte: Rocha, 2011 

O breve percurso desse estudo por edificações projetadas por Lelé 

possibilitou visualizar soluções descritas no referencial teórico como estímulo à 

humanização. O êxito que a obra do arquiteto obteve ao longo dos anos aponta o 

sucesso da aplicação dessas estratégias na efetiva colaboração com o processo de 

recuperação e de cura dos pacientes e na satisfação dos usuários. 

 

3.1.2 Hospital da Criança de Brasília (HCB) 

 

 O Hospital da Criança de Brasília (HCB), vinculado à Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal, é administrado em uma parceria público-privada em que o recurso é 

público e a gestão é privada. Todos os atendimentos são pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a administração é do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria 

Especializada – ICIPE. Os recursos financeiros para construção, que se iniciou em 

2005, foram provenientes de doações de empresários e da comunidade local. É 

destinado a um público com idade de 0 a 18 anos, exceto neonatos (até 28 dias), 

presta atendimentos com ênfase em onco-hematologia e oferece consultas e 
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cirurgias ambulatoriais, diagnóstico básico, quimioterapias, diálise, cirurgias e 

procedimentos ambulatoriais sob sedação. 

Com uma área construída de, aproximadamente, dez mil metros quadrados, a 

edificação, cuja fachada é mostrada na Figura 30, adota a tipologia de galpão, com 

estrutura metálica em arco e fechamentos em alvenaria e gesso acartonado. O 

projeto original é do arquiteto Frederico Flósculo em parceria com outros 

profissionais, e os projetos para implantação e adequações são de responsabilidade 

da Arquiteta Mônica Araújo. 

 

Figura 30 – Fachada principal do Hospital da Criança de Brasília 

 

Fonte: Acervo próprio, 2012. 

 

A sala de espera principal do estabelecimento (Figura 31) constitui-se em um 

amplo salão dotado de mobiliário diferenciado do que geralmente se encontra na 

maior parte dos hospitais. Ao invés do uso de cadeiras do tipo longarinas, sofás são 

dispostos pelo ambiente, além de elementos voltados ao público infantil. A sala de 

espera dá acesso direto a uma brinquedoteca (Figura 32), onde uma equipe de 

monitores pedagógicos direciona trabalhos lúdicos para os pacientes. 
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Figura 31 – Sala de espera principal do HCB 

 

Fonte: acervo próprio, 2012 

Figura 32 – Brinquedoteca do HCB 

 
Fonte: acervo próprio, 2012 

 

Existem outras salas de espera intermediárias, distribuídas por setores 

específicos, e em todas elas verifica-se o uso de mobiliário e elementos decorativos 

diferenciados (Figura 33 e Figura 34), evidenciando-se a disposição de bancos de 

assento curvos e painéis coloridos aplicados na parede. Assim como as salas de 

espera, os consultórios, salas de terapia e procedimentos e postos de enfermagem 

também são ambientados ou apresentam algum elemento com objetivo de 

proporcionar acolhimento diferenciado, voltado especificamente a público alvo de 

crianças (Figura 35 à Figura 38). 
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Figura 33 – Sala de espera secundária do HCB 

 
Fonte: acervo próprio, 2012 

Figura 34 – Sala de espera secundária do HCB 

 
Fonte: acervo próprio, 2012 

Figura 35 – Sala de terapia do HCB 

 

Fonte: Acervo próprio, 2012 

Figura 36 – Consultório odontológico do HCB 

 

Fonte: Acervo próprio, 2012 

 

Figura 37 – Sala de procedimento no HCB 

 

Fonte: Acervo próprio, 2012 

Figura 38 – Posto de enfermagem no HCB 

 

Fonte: Acervo próprio, 2012 

 

No setor de internação, uma sala de estar (Figura 39) é disponibilizada para 

uso de acompanhantes, a qual dispõe de sofás, armários para guarda de pertences, 

móvel com TV e vestiários com sanitários. Com acesso direto a esta sala encontra-
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se um terraço/jardim (Figura 40), dotado de mobiliário para acomodação dos 

usuários, que se configura como uma extensão da sala de estar. 

Algumas áreas de circulação e salas de espera intermediárias possuem 

generosas aberturas para o meio externo, com amplas esquadrias em vidro voltadas 

a áreas de jardins, proporcionando iluminação natural abundante no interior da 

edificação, possibilitando ventilação natural e contribuindo, assim, para o contato 

com o meio exterior (Figura 41 e Figura 42), prática elencada no referencial teórico 

como um dos aspectos que favorecem a humanização.  

 

Figura 39 – Sala de estar para acompanhantes 

 
Fonte: Acervo próprio, 2012 

Figura 40 – Terraço / Estar de acompanhantes 

 

Fonte: Acervo próprio, 2012 

 

Figura 41 – Integração com o meio externo em 
área de circulação 

 
Fonte: Acervo próprio, 2012 

Figura 42 – Integração com o exterior em sala de 
espera intermediária 

 
Fonte: Acervo próprio, 2012 
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3.2 Estudos de referência sobre aspectos programáti cos e funcionais 

3.2.1 Centro de Parto Normal (CPN) David Capistrano da Costa Filho 

 

O Centro de Parto Normal (CPN) David Capistrano da Costa Filho, serviço 

intra-hospitalar, localizado no complexo do Hospital Sofia Feldman, em Belo 

Horizonte/MG, é considerado referência nacional em atendimento a gestantes, 

dentro do modelo de atenção humanizada ao parto e ao nascimento. O estudo foi 

realizado de maneira indireta, a partir do documentário “SUS que dá certo – Hospital 

Sofia Feldman”, datado de 2011, focalizando-se o edifício construído e os aspectos 

funcionais. 

O estabelecimento (Figura 43), inaugurado em 2001 e construído com 

recursos do Ministério da Saúde, é uma entidade sem fins lucrativos, de gestão 

privada e presta serviços integralmente por meio do SUS. É considerado um centro 

disseminador de práticas inovadoras do cuidado obstétrico e neonatal. Possui uma 

capacidade instalada de quatro quartos PPP, sendo um com banheiro, suficientes 

para atender a uma demanda de 150 partos por mês. A média de permanência no 

hospital após a realização do parto normal é de dois dias. 

 

Figura 43 – Fachada principal do CPN David Capistrano da Costa Filho 

 
Fonte: 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/images.do?evento=imagem&urlPlc=22jul_destaque_interna1.jpg 
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Segundo a página eletrônica da Hospital Sofia Feldman na internet, uma 

pesquisa realizada entre os usuários do CPN revela que o atendimento prestado é 

considerado ótimo e bom, na proporção de cerca de 80 e 20%, respectivamente. 

Em se tratando de um serviço intra-hospitalar, o fluxo de atendimento inicia-se 

no hospital. A parturiente é acolhida na sala de recepção e espera, onde passa por 

uma classificação de risco, previamente a uma consulta em sala individualizada, a 

fim de ser encaminhada para realização do procedimento pertinente. Caso esteja em 

trabalho de parto, é conduzida para admissão no CPN.  

No CPN há uma sala de recepção e espera diferente da existente no hospital 

e o ambiente é organizado de maneira a apresentar uma ambientação diferenciada 

do aspecto hospitalar, a partir da adoção de móveis, como sofá, e objetos 

decorativos (quadro e escultura) mais próximos ao ambiente doméstico (Figura 44). 

 

Figura 44 – Sala de espera do CPN David Capistrano da Costa Filho 

 
Fonte: Brasil, 2011 

 

A mulher em trabalho de parto é incentivada a não permanecer integralmente 

dentro do quarto PPP, mas sim a utilizar-se do que é chamado de métodos não 

farmacológicos de alívio da dor, a fim de diminuir a recorrência ao uso de 

analgésicos. Destaca-se a deambulação, que é definida como movimentação ativa 

da mulher que está em trabalho de parto. Como não há ambientes exclusivos 

destinados a essa finalidade, as parturientes utilizam-se de área externa (Figura 45) 

e também de circulações internas do hospital (Figura 46). 
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Figura 45 – Área externa utilizada para 
deambulação 

 

Fonte: Brasil, 2011 

Figura 46 – Deambulação por áreas de 
circulação interna 

 
Fonte: Brasil, 2011 

 

Além da opção de deambulação, o CPN disponibiliza um núcleo de terapias 

integrativas (Figura 47), no qual as parturientes podem usufruir de atividades como 

massagens e escaldapés, enquanto evoluem em seu trabalho de parto.  

 

Figura 47 – Núcleo de terapias integrativas 

 
Fonte: Brasil, 2011 

 

A disponibilidade do serviço, no entanto, não ocorre dentro da própria 

edificação, de modo que há necessidade de deslocamento para fora dos limites do 

CPN (Figura 48). 
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Figura 48 – Acesso ao Núcleo de terapias integrativas 

 
Fonte: Brasil, 2011 

 

A realização do parto ocorre no quarto PPP que, como se vê na Figura 49 é 

um ambiente diferenciado de uma sala cirúrgica, não sendo necessário criar 

barreiras de acesso por meio de vestiários para paramentação, faz-se uso de 

elementos decorativos, como quadro e pode dispor de banheira para realização do 

parto na água. 

Figura 49 – Quarto PPP com banheira 

 
Fonte: 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=38920&chPlc=38920 
 

 

Após o parto, ainda há possibilidade de participação em atividades como 

reuniões com puérperas e acompanhantes, conduzidas por profissionais como 

assistente social e psicóloga. Para isso é necessário dispor de sala de reuniões, 

ambiente este que não está presente na edificação do CPN e por isso é utilizada 

sala de reuniões do hospital. 
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Figura 50 – Sala de reuniões 

 
Fonte: Brasil, 2011 

 
 

Embora não se tenha tido acesso ao projeto arquitetônico da edificação, a 

visualização das instalações físicas a partir do documentário, possibilitou verificar 

semelhanças com a planta de referência para um CPN divulgada pelo Ministério da 

Saúde, apresentada na Figura 51, acompanhada dos aspectos que devem ser 

levados em consideração no desenvolvimento do projeto para o qual este estudo é 

referência. 

Figura 51 – Planta do CPNp com indicações para o projeto 

 
Fonte: elaboração sobre base disponibilizada pelo Ministério da Saúde. 
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A assimilação do fluxo de funcionamento do CPN, levou à elaboração do 

diagrama (Figura 52), que resume as etapas do percurso das usuárias do serviço.  

 

Figura 52 – Diagrama ilustrativo do fluxo de funcionamento 

 

Fonte: a autora 

 

Embora a enfermaria de alojamento conjunto não esteja presente no 

programa funcional do CPNp estudado, trata-se também de um ambiente localizado 

dentro da unidade hospitalar, para onde a puérpera, seu recém-nascido e 

acompanhante pode ser transferida em caso de necessidade de desocupação do 

quarto PPP, se a demanda estiver alta. 

 

3.2.2 Hospital Municipal da Mulher Professor Leide Morais 

 

Único estudo de referencia presencial realizado especificamente para esse 

trabalho, a maternidade Leide Morais está localizada na Av. das Fronteiras, bairro 

Nossa Sra. da Apresentação, região administrativa norte de Natal/RN. O 

estabelecimento (Figura 53) é destinado exclusivamente à atenção obstétrica e 

neonatal, possui atendimento de urgência obstétrica, unidade apoio ao diagnóstico 

contando com laboratório de análises clínicas, serviço de imagenologia, com 
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exames de mamografia e ultrassonografia, 16 quartos PPP para realização de 

partos normais, 05 enfermarias de internação, sendo que apenas uma encontra-se 

em funcionamento, um centro cirúrgico composto por uma sala de parto e outra sala 

de procedimentos obstétricos (inclusive aspiração manual intra uterina – AMIU), 

além de unidades de apoio técnico e logístico, tais como central de material e 

esterilização (CME), lactário, banco de leite humano, unidade de nutrição e dietética. 

 

Figura 53 – Fachada principal da Maternidade Leide Morais 

 
Fonte: http://blogdobg.com.br/fotos-maternidade-leide-morais-e-referencia-no-parto-humanizado-em-

natal/ 

 

A edificação principal apresenta uma planta circular com dois corredores 

internos principais que distribuem o fluxo pela unidade. Foi inaugurada em 2009 e o 

projeto arquitetônico original é de autoria do arquiteto Marco Furtado. Após um curto 

período de utilização precisou ser fechada por problemas de infraestrutura. Passou 

por reformas, a partir do projeto da arquiteta Rosineide Bezerril, e foi reinaugurada 

em março de 2015. 

Com um formato de planta diferenciado do convencional, conforme se 

observa na Figura 54, a edificação pode provocar diferentes sensações nos 

usuários. O corredor circular pode ser interessante por não indicar de imediato a 

extensão a ser percorrida, por outro lado, esta mesma característica pode ser 

considerada negativa, justamente por não possibilitar a visualização do que está 

mais à frente do observador. Um esquema geral de zoneamento da planta da 

maternidade é ilustrado na  
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Figura 55, com destaque para as áreas de jardins, de circulação e de 

distribuição dos ambientes. 

 

Figura 54 – Planta baixa da Maternidade Leide Morais 

 
Fonte: planta baixa disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal – SMS (2014) 
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Figura 55 – Zoneamento esquemático da Maternidade Leide Morais 

 

Fonte: Elaboração da autora, com base na planta apresentada na Figura 54 

 

Independente das sensações provocadas no usuário, a forma circular da 

planta restringe as possibilidades de expansão no volume principal. Com isso, em 

casos de necessidade de ampliação, tem-se a possibilidade de acréscimo de 

volumes adicionais, como é o caso dos blocos menores verificados na planta, 

correspondentes ao setor de nutrição e dietética e centro cirúrgico, que são 

deslocados do bloco principal. 

O projeto faz bastante uso de pergolados que favorecem contato direto com o 

exterior, propiciando iluminação natural abundante, como se percebe na Figura 56. 

Também é recorrente o uso de janelas de vidro, que em alguns ambientes são 

translúcidos, em outros, opacos e em outros, ainda, são completamente revestidos 

com película fumê, impedindo a entrada de luz (Figura 57 à Figura 59), o que indica 

que para alguns ambientes a iluminação natural era excessiva e as esquadrias não 

estavam apropriadas. Em geral, os ambientes são climatizados, não sendo 

observado o aproveitamento de ventilação natural, exceto nas circulações. 

 



62 

 

Figura 56 – Uso de pergolado na Maternidade Leide Morais 

 
Fonte: acervo próprio, 2015 

 

Figura 57 – Uso de janelas de 
vidro translúcidos 

 
Fonte: acervo próprio, 2015 

 

Figura 58 – Uso de vidro opaco 
 

 
Fonte: acervo próprio, 2015 

 

Figura 59 – Janela de vidro 
com aplicação de película 

 
Fonte: acervo próprio, 2015 

 

Analisando-se os fatores que influenciam na acústica urbana do local de 

implantação, tem-se que Avenida das Fronteiras, onde se localiza o estabelecimento 

(Figura 60), é uma via estrutural – Arterial I (articulação) – que recebe fluxo de 

ônibus urbanos e veículos de todos os portes. Nas imediações da maternidade o uso 

do solo é diversificado: há comércio, residências, serviços automotivos e instituições 

(escolas e hospital). Predomina gabarito de, no máximo, 2 pavimentos. A ocupação 

não é densa, a topografia é predominantemente plana e a vegetação espaçada. 

Considera-se, portanto, que a principal fonte de ruído é o tráfego na avenida frontal. 
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Figura 60 – Mapa do entorno da Maternidade Leide Morais 

 
Fonte: Google Maps, 2016 

 

Foram realizadas duas visitas ao local, em dias e horários diferentes. A 

primeira ocorreu em 27 de abril de 2015, no turno da tarde. Nessa visita, após um 

período de permanência superior a 30 minutos na sala de espera, foi possível 

observar a diversidade de ruídos gerados no local. Como a sala de espera fica 

posicionada de uma maneira central, através dela circulam diversos usuários. Desse 

modo, no ambiente se percebe ruídos provenientes, principalmente, de conversas 

em geral, comunicação entre funcionários e choro de recém-nascidos, não tendo 

sido observada interferência de ruídos externos que gerassem incômodo no interior 

da edificação. 

Ao longo da visita, foi possível conversar informalmente com alguns usuários, 

tanto funcionários quanto pacientes acerca da percepção dos ruídos no ambiente, 

tendo-se perguntado se os ruídos provenientes dos quartos PPP, onde ocorrem os 

partos, são percebidos pelas pessoas que circulam externamente ao ambiente, bem 

como por aqueles que ocupam o ambiente vizinho. Embora os usuários afirmem que 

é possível escutar os ruídos, em nenhuma das conversas observou-se que se trate 

de um problema que venha a ser um incômodo para as pessoas consultadas. O fato 
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de se dispor de quartos individuais é um fator favorável, visto que preserva a 

privacidade dos usuários. 

No entanto, a diretora do Hospital, Rosário Bezerra, chamou atenção para o 

fato de que algumas parturientes se sentem inibidas para gritar como modo de alívio 

da dor, pois temem serem recriminadas pelos profissionais ou não querem ser 

ouvidas por outros usuários. Nesse sentido, fica clara a importância de existirem 

ambientes que as façam sentir-se à vontade para agir conforme suas necessidades 

físicas e psicológicas. 

Surgiu, então, a necessidade de se quantificar qual o ruído provocado durante 

um procedimento de parto. Para tanto foi realizada uma nova visita à edificação em 

06/05/2015, oportunidade em que realizamos medições dentro de um quarto PPP, 

usando o decibelímetro, no momento da realização de um parto a fim de, a partir de 

um nível de medição real, traçar estratégias no projeto para minimizar os problemas 

de ruído entre recintos. O nível máximo de pressão sonora identificado durante o 

parto foi de 105dB (a faixa de conforto indicado pela NBR 10152, considerando-se o 

uso análogo de apartamentos, enfermarias, berçários e centro cirúrgicos, é de 35 a 

45dB).  

Também foi medido o nível de pressão sonora na área de circulação externa 

aos quartos PPP, que atingiu 62dB (a faixa de conforto é de 45 a 55 dB, adotando-

se como parâmetro o uso de serviços). Observou-se que, configuram-se como 

fontes de ruído nas áreas de circulação a passagem, pelos corredores, de carrinhos 

de distribuição de refeições, carrinhos de limpeza, de recolhimento e distribuição de 

roupas. Nesse caso o uso de piso cerâmico (Figura 61) mostrou-se desfavorável, 

visto que, as juntas entre as peças provocam trepidação dos carrinhos, aumentando 

o ruído. 
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Figura 61 – Área de circulação com revestimento em piso cerâmico 

 

Fonte: acervo próprio, 2015 

 

 Este estudo reuniu numa mesma edificação, diversos fatores relevantes a 

serem considerados no projeto do CPNp, pois possibilitou averiguar aspectos 

programáticos, funcionais, de conforto térmico e acústico, soluções de humanização, 

como também, viabilizou o contato com usuários de diferentes perfis (pacientes, 

acompanhantes, funcionários), permitindo, assimilar alguns de seus anseios e 

expectativas.  

 Os diferentes enfoques buscados no referencial empírico oferecem uma 

percepção ampla dos aspectos que o projeto do CPNp deve proporcionar. 

 

3.3 Estudo de referência: projeto-modelo adaptável 

 

 Com a preocupação sobre a inadequação de projetos-modelo ao local de 

implantação, Medeiros (2012) desenvolveu um estudo em que propõe um projeto 

para uma unidade básica de saúde – UBS – destinado a implantação em municípios 

localizados na zona bioclimática 7, no estado do RN. Partindo de uma mesma 

planta, a proposta busca contemplar, diferentes possibilidades de demanda (porte I 

– unidade mínima – e porte II – unidade ampliada), de lote (esquina à esquerda, 

meio de quadra e esquina à direita) e de implantação (de acordo com a orientação 

das fachadas), com a preocupação de, em 24 possibilidades, apresentar soluções 

de acesso, sombreamento e isolamento térmico, priorizando acessibilidade, conforto 

ambiental e eficiência energética.  
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A autora mostra que, com algumas estratégias que não implicam em grandes 

alterações de planta, um projeto-modelo pode ser aplicado a diferentes situações 

adequando-se ao local de implantação e apresentar condições de conforto 

satisfatórias para os usuários. Para tanto, é utilizado um “sistema de três camadas”: 

função, lote e envoltória.  

Na camada “função” foram trabalhados 2 programas, o de UBS porte I e o de 

UBS porte II, sendo o segundo uma expansão do primeiro. Essa expansão ocorre a 

partir dos blocos formados por ambientes agrupados por afinidade funcional e pode 

ser tanto por “repetição modular”, casos em que os ambientes se repetem e se 

ampliam em número (Figura 62), como também ocorre por “expansibilidade física”, 

quando se amplia sua área construída (Figura 63). 

 

Figura 62 – Repetição modular 

 

 

Fonte: Medeiros, 2012 

Figura 63 – Expansibilidade física 

 

Fonte: Medeiros, 2012 

 

Na camada “lote”, são adotadas 3 possibilidades de implantação: lotes com 

esquina à esquerda, lotes de meio de quadra e lotes de esquina à esquerda. Cada 

um desses tipos de lote gera diferentes possibilidades de acesso de funcionários e 

de público. Por esse motivo, alguns módulos da camada “função” foram concebidos 

como deslocáveis, variando de posição conforme o tipo de terreno. 
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Figura 64 – Tipos de terreno para implantação do projeto de UBS 

 

Fonte: Medeiros, 20012 

 

A camada “envoltória” corresponde às paredes e cobertura, incluindo esquadrias 

e protetores solares. Na proposta estudada, o sistema construtivo das paredes pode 

variar de acordo com a orientação do terreno, a fim de promover condições de 

conforto térmico favoráveis aos usuários da edificação, consideradas as 

propriedades térmicas de cada material escolhido. Além disso, a depender da 

orientação da fachada, determinadas aberturas serão protegidas apenas por beirais 

ou necessitarão de protetores solares. 

O estudo considera que, em se tratando do estado do RN, a latitude 

praticamente invariável possibilita prever o comportamento da trajetória solar 

adotando-se a carta solar conhecida do município de Natal. A definição da 

orientação das fachadas é que determina as estratégias de conforto que dependem 

da trajetória solar. 

A fim de simplificar as inúmeras possibilidades de orientação, são definidas 4 

posições principais para a fachada principal, norte, sul, leste e oeste. A fachada será 

considerada Norte quando sua face estiver entre 315º e 45º. A fachada será Sul, 

quando a face estiver entre 135º e 225º. A fachada leste terá sua face posicionada 

entre 45º e 135º e a fachada oeste será aquela com face entre 225º e 315º, sempre 

em relação ao norte. Para uma melhor compreensão, o esquema está ilustrado na 

Figura 65. 
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Figura 65 – Possibilidades de orientação da fachada 

 

Fonte: Medeiros, 2012, editado 

 

Para aplicação do método, a autora elaborou uma ficha na qual se deve 

preencher as informações relativas à situação de implantação. Na primeira parte da 

ficha, informa-se quanto ao porte da unidade (I ou II), na segunda parte, indica-se o 

tipo de lote (1) esquina à esquerda, 2) meio de quadra e 3) esquina à direita) , o que 

determina a localização dos acessos e na terceira parte da ficha, informa-se a 

orientação da fachada frontal (A) norte, B) sul, C) leste, D) oeste), o que possibilita 

definir as estratégias de conforto a serem aplicadas. Nessa parte, são indicados, 

para cada orientação, quais ambientes necessitarão de sombreamento e quais 

precisarão de isolamento térmico, registrando-se que todos aqueles que não são 

condicionados artificialmente, utilizam-se da estratégia de inércia térmica.  

A ficha é encerrada com um diagrama onde são apontadas graficamente as 

soluções aplicáveis mediante os critérios informados. 

Para sintetizar a proposta, Medeiros (2012), reúne as informações relativas a 

programa funcional, acessos e orientação de fachada em dois quadros distintos, um 

para a UBS porte I e outro para UBS porte II (Figura 66). Cada uma das 

combinações possíveis entre as camadas de função, lote e envoltória recebeu uma 

numeração, resultando em 24 diferentes possibilidades de implantação. O estudo 

será retomado nessa dissertação, adaptado às peculiaridades das questões aqui 

discutidas. 
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Figura 66 – Possibilidades de implantação da UBS Porte II 

 
Fonte: Medeiros, 2012 

 

3.4 Reflexões: teoria e prática na projetação de am bientes de saúde 

humanizados 

 

Buscando-se associar o conceito de humanização em edificações com os 

objetos estudados neste referencial empírico, percebe-se que a concretização do 

conceito sob o ponto de vista arquitetônico está muito mais explícita na obra de Lelé, 

como também no HCB. Em ambos os casos, tratam-se de edificações em que há 

recursos financeiros privados na gestão e funcionamento dos estabelecimentos.  

Nas duas edificações estudadas voltadas para a assistência ao parto e ao 

nascimento, o cuidado com a estrutura física, especialmente no tocante à 

ambientação não recebe a mesma atenção. Em se tratando de edificações 

destinadas a pacientes do SUS, pressupõe-se que a limitação de recursos 

financeiros para investimento na humanização dos ambientes seja causa para que 

ainda não seja implantada de modo satisfatório, embora seja comprovadamente 

relevante para os processos de diagnóstico e terapia nas edificações da saúde. 
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Prova disso é que, tanto na MLM, com no CPN David Capistrano, 

estabelecimentos reconhecidamente destinados ao “parto humanizado”, alguns 

aspectos verificados na estrutura física prejudicam a humanização dos ambientes. 

Na MLM, embora haja o ponto positivo de se dispor de jardins internos, 

possibilitando captação de iluminação natural e contato com o exterior, os ambientes 

são cinzas, sem variação de cores, além de possuir extensos corredores circulares 

que prejudicam o senso de localização dos usuários, não há elementos que 

favoreçam distrações positivas, uso de películas em janelas de vidro nos ambientes 

de permanência de pacientes prejudicam a visibilidade do exterior.  

No CPN David Capistrano, o processo de assistência envolve a oferta de 

serviços como terapias integrativas que, no entanto, são propiciadas em ambientes 

externos à edificação, exigindo que os usuários se desloquem para outros locais, 

cruzando a via pública, comprometendo o conforto e a privacidade, necessários à 

plena humanização. 

Na obra de Lelé e no HCB os aspectos de integração com o exterior, uso de 

cores variadas e presença de vegetação contribuem para a criação de ambientes 

mais positivos. São tomados como referência com foco nesses aspectos, já que o 

porte das edificações estudadas é incompatível com o CPNp. Enquanto os hospitais 

estudados atendem pessoas de regiões diversas, o CPNp é uma edificação voltada 

para uma população local, a ser implantada em pequenos municípios ou 

determinadas regiões delimitadas, visto que possui uma quantidade de leitos 

reduzida. 

Comparando-se esses casos, sob o ponto de vista da estrutura física e 

ambientação, fica claro que nos dois primeiros estudos há um maior investimento. 

Pode-se dizer que, para as edificações dos dois últimos estudos a humanização está 

mais vinculada às relações entre profissionais e pacientes e procedimentos 

assistenciais. Constata-se que nas edificações destinadas a pacientes do SUS e 

geridas com recursos públicos, como no caso da MLM e do projeto desenvolvido, há 

maiores dificuldades em implantar as soluções estudadas para humanizar os 

ambientes. Entretanto, para o efetivo cumprimento das normas que determinam a 

humanização dos serviços de atenção obstétrica e neonatal, é necessário que esta 

seja implementada plenamente, e não apenas sob determinados enfoques. 
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4 PREPARAÇÃO DA PROPOSTA ARQUITETÔNICA 

 

Delimitadas as referências teórico-metodológicas e empíricas, o passo seguinte 

do processo projetual consiste nas definições prévias que condicionaram a 

proposição do objeto arquitetônico, as quais serão descritas neste capítulo. A 

primeira delas foi a identificação de um conceito que conduzisse o desenvolvimento 

do projeto. Em seguida, passou-se à elaboração do programa arquitetônico para 

satisfazer as necessidades identificadas e, por fim, a adoção do partido 

arquitetônico, configurado como uma ideia preliminar do objeto em processo de 

projeto. Também foram identificados os condicionantes legais, inclusive aspectos de 

segurança contra incêndio a serem observados no desenvolvimento da proposta. 

Essas etapas que antecedem a elaboração do projeto embasam as primeiras 

resoluções e auxiliam no direcionamento das ideias para que se tenha como 

resultado um produto coerente, mediante um processo que incorpore o 

aperfeiçoamento das decisões preliminares. 

 

4.1 Conceito do projeto 

 

Para definição do conceito, foram elencadas palavras chaves relacionadas a 

aspectos que se deseja atender, proporcionar ou solucionar por meio do projeto. As 

palavras chave, agrupadas de acordo com a relação mantida com alguma variável 

dos objetivos, formaram três grupos: conforto, humanização e evolução/mudança. 

Diante desses grupos de palavras chegou-se ao conceito do projeto: ADAPT-AÇÃO, 

uma vez que a ação de se adaptar está relacionada a cada um dos grupos citados 

anteriormente. 

A busca pelas condições favoráveis de conforto para os usuários de uma 

edificação está relacionada à adaptação da construção às suas necessidades e às 

características do local. Do mesmo modo, a adaptação também se faz necessária 

quando uma edificação é destinada a usuários distintos, porém se deseja respeitar a 

individualidade de cada um para promover humanização. Por fim, a evolução/ 
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mudança está relacionada à transformação de uma realidade numa nova situação, o 

que leva à adaptação de determinadas circunstâncias em relação ao que se tinha 

anteriormente. A Figura 67 resume o processo de construção do conceito e, como 

símbolo do processo adaptativo, traz a figura do camaleão, lagarto que altera a cor 

da pele para se adaptar às exigências do meio, inclusive luz e calor. Nesse sentido, 

espera-se que a edificação em desenvolvimento seja planejada de modo atender 

diferentes exigências da demanda e do lote, modificando-se para adaptar-se a elas.  

A partir desse conceito serão estudadas possibilidades projetuais para a 

inserção da edificação em contextos distintos, nos quais seja necessário propor 

alternativas para soluções variadas, em função das características do local de 

implantação.  

Sabendo-se da importância de que o projeto privilegie as características locais, 

a ideia de adaptação se aplica a casos em que há dificuldades administrativas para 

contratação de um projeto exclusivo. Assim, propõe-se uma unidade mínima que 

seja capaz de adaptar-se a diferentes situações, seja de implantação, seja de 

demanda. 

 

Figura 67 – Processo de construção do conceito do projeto 

 
Fonte: a autora 



 

73 

 

 

 

4.2 Programação arquitetônica e pré-dimensionamento  

 

Os estudos de referência com enfoque funcional constituem-se como base 

principal para fundamentar o processo de programação arquitetônica do CPNp. 

Embora normas da ANVISA e MS, como a RDC 36/2008 (BRASIL, 2008) e a 

Portaria 11/2015 (BRASIL, 2015) apresentem uma listagem de ambientes 

obrigatórios nas edificações destinadas à realização do parto normal, a 

compreensão do fluxo de funcionamento desse serviço possibilitou a formulação de 

um programa pautado nas reais necessidades dos usuários. 

A metodologia aplicada para essa formulação foi o Programming, tendo como 

base a metodologia de programação físico-funcional proposta pela RDC 50/2002 

(BRASIL, 2002), em que primeiramente são listadas as atividades que irão ocorrer 

na edificação para então se definir quais ambientes são demandados. A planilha 

resultante dessas primeiras reflexões encontra-se no Apêndice B e está organizada 

de modo a apresentar o agrupamento dos ambientes por afinidade funcional. 

Num segundo momento, dada a listagem de ambientes, o estudo passou a 

analisar as necessidades dos ambientes, sendo elaborada uma planilha para defini-

los em termos de usuários e mobiliário fixos e não fixos, áreas ou dimensões 

mínimas (com base em determinações normativas ou a partir de elaboração de 

layout), condições de conforto demandadas (ventilação e iluminação natural, 

isolamento acústico), instalações necessárias (água fria, água quente, instalação 

elétrica diferenciada) e, por fim, uma sugestão de layout para alguns dos ambientes. 

A planilha resultante consta do Apêndice C. 

Esse método de programação possibilitou a criação de um quadro indicativo 

para os principais ambientes, a exemplo da ferramenta SOMASUS, do MS, em que 

as informações são reunidas e organizadas de modo a subsidiar projetos 

semelhantes no futuro. As fichas elaboradas encontram-se no Apêndice D. Os 

ambientes elencados para figurarem nas fichas apresentadas são aqueles que 

apresentam alguma especificidade relativa ao CPNp, visto que alguns ambientes 



 

74 

 

são generalistas, podendo fazer parte de outros tipos de estabelecimento e, 

inclusive, já figuram em publicações do SOMASUS. 

O Quadro 2 apresenta, de modo resumido, o programa arquitetônico e o pré-

dimensionamento resultante desses estudos para a unidade mínima, indicando-os 

por unidade funcional. 

 

Quadro 2 – resumo da programação arquitetônica e pré-dimensionamento 

SETOR ÁREA ESTIMADA (m 2) 
ACOLHIMENTO 81,85  
TRABALHO DE PARTO E PARTO 110,90  
PÓS PARTO / INTERNAÇÃO 51,40 
APOIO TÉCNICO 28,00 
CONFORTO E HIGIENE 67,00  
APOIO ADMIN. 50,00  
LIMPEZA E ZELADORIA 10,00  
APOIO LOGÍSTICO  73,00  
SUBTOTAL  472,15  
PAREDES + CIRCULAÇÕES (+25%)  118,04  
PREVISÃO INICIAL  590,04  

Fonte: a autora 

 

Ressalte-se que o programa arquitetônico e o pré-dimensionamento foram 

conferidos com base nas exigências das normas, verificando-se que estavam 

contemplados os ambientes obrigatórios. O resultado assim obtido foi apresentado e 

discutido com a professora Dra. Sandra Lúcia Arantes, do Departamento de 

Enfermagem da UFRN, especialista e mestre em Enfermagem Obstétrica, e que 

possui larga experiência no âmbito do parto humanizado. A profissional alertou para 

a necessidade de se disponibilizar ambientes amplos, dimensionados de modo a 

favorecer a acomodação confortável dos usuários e a movimentação satisfatória dos 

profissionais. Segundo ela é preciso levar em consideração que, em geral, as 

atividades no local são realizadas por equipes (não apenas por um profissional 

isolado), e que as pacientes costumam contar com um acompanhante (familiar), 

além de poder dispor, adicionalmente, de uma doula2, de modo que os ambientes de 

parto e pré-parto são ocupados por várias pessoas simultaneamente. Diante disso, 

                                                 
2 Segundo o dicionário Aurélio, doula é uma assistente de parto, com ou sem formação médica, que 
acompanha a gestante durante o período da gestação até os primeiros meses após o parto, tendo 
como foco de seu trabalho o bem-estar da mulher. 
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na elaboração da proposta arquitetônica, o dimensionamento dos ambientes foi 

desvinculado da restrição às áreas e dimensões mínimas estipuladas em norma, em 

favor de proposição de ambientes de maiores dimensões, onde os usuários se 

sintam confortáveis e bem acomodados, o que é fundamental para a efetivação da 

humanização.  

A referida professora também questionou a determinação da portaria 11/2015 

que indica não ser necessário disponibilizar alojamento conjunto no CPNp. Segundo 

ela, embora seja importante a permanência no quarto PPP desde a admissão até a 

alta, como o MS custeia centros com apenas 3 ou 5 quartos PPP, na prática é 

inviável que apenas se admitam novas parturientes após as anteriores receberem 

alta. Considerando que o período de permanência é de dois dias após o parto (em 

média), a baixa rotatividade que isso representa (apenas 3 a 5 pessoas a cada dois 

dias) não compensaria o investimento em infraestrutura, equipamentos e recursos 

humanos necessário para a manutenção de um CPNp. Assim, disponibilizar 

enfermarias de alojamento conjunto permitiria a desocupação dos leitos PPP, 

viabilizando novas admissões (em caso de necessidade). Corroborando essa 

argumentação, optou-se por acrescentar um pequeno setor de internação ao 

programa. 

 

4.3 Partido arquitetônico 

 

A proposta da edificação partiu da ideia preliminar de unir em blocos os 

ambientes com afinidades funcionais, interligar esses blocos por circulações 

horizontais que se configurassem como eixos principal e secundários, e explorar os 

espaços vazios localizados entre os blocos como áreas ajardinadas, para favorecer 

a relação interior/exterior, propiciando o contato com a natureza essencial à 

humanização dos ambientes.  

O partido remete à tipologia pavilhonar, porém, com intenção diferente dos 

hospitais pavilhonares do século XIX, quando o intuito era isolar enfermos para 

evitar transmissão de doenças. Nesse caso, considerou-se que essa tipologia 

favorece tanto a garantia da privacidade aos usuários, por meio do distanciamento 
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entre blocos, como também a liberação de áreas para criação de jardins. Na busca 

de soluções para humanização, além de integrar os ambientes internos com a 

natureza e com a área externa (o que se configura como conforto visual), a 

incorporação de paisagismo ao projeto está associada ao conforto térmico, por 

proporcionar sombreamento à edificação, favorecendo a diminuição da temperatura 

interna dos ambientes e possibilitando a redução do consumo energético (devido à 

minimização do uso de equipamentos para refrigeração artificial). Assim, embora a 

especificação de espécies vegetais não esteja entre os objetivos deste trabalho, 

orienta-se priorizar espécies vegetais nativas, adequadas ao clima local, como 

também a opção por porte que não gere impactos no entorno (postes, calçadas, 

fiações, etc.). 

 No zoneamento proposto (apresentado na Figura 68), os ambientes de 

acolhimento e de apoio administrativo se posicionam na parte frontal da edificação; 

as enfermarias e ambientes de apoio técnico e de conforto e higiene de funcionários, 

na parte central e o setor de apoio logístico ficou na porção posterior da edificação, 

juntamente com os quartos PPP, com localização mais reservada. 

 

Figura 68 – Zoneamento da proposta arquitetônica 

 
Fonte: a autora. 
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Para a volumetria, optou-se por propor blocos com baixo pé direito, a fim de 

favorecer a sensação de acolhimento. Ao deixar os telhados aparentes tem-se a 

intenção de remeter à tipologia residencial, uma vez que é importante que a 

edificação tenha uma identidade familiar, distanciando-se da aparência de 

edificações institucionais. Além disso, evita-se problemas de infiltração recorrentes 

quando se usa platibanda, especialmente quando não há manutenção frequente, o 

que é comum ocorrer em edificações geridas pelo poder público. Um corte 

esquemático da ideia inicial é mostrado na Figura 69. 

 

Figura 69 – Representação esquemática da verticalidade da edificação 

 

Fonte: a autora 

 

Na intenção de favorecer o sombreamento das aberturas, reduzindo o ganho 

térmico nos ambientes, são propostos beirais extensos. Além disso, a elevação do 

telhado em relação à laje, cria um colchão de ar que auxilia no retardo do ganho 

térmico dentro dos ambientes, conforme ilustrado da Figura 70 à Figura 72. A 

estratégia permite a transferência do calor recebido pelo telhado para o colchão de 

ar antes de atingir a laje.  

 

Figura 70 – Colchão de ar entre laje e telhado 

 
Fonte: 

http://2.bp.blogspot.com/_jJ8Ru1A8ktw/TKTuRosj4RI/AAAAAAAAAlQ/uBekn0v0I68/s1600/casa+acqu
a.jpg 
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Figura 71 - Colchão de ar entre laje e telhado 
 

 

Fonte: 
http://andreeisenlohr.blogspot.com.br/2016/03

/casa-em-pernambuco.html 

Figura 72 – Colchão de ar entre laje e telhado 

Fonte: https://www.habt.com.br/portifolio-

sp?lightbox=i514p9 

 

Para a composição da fachada, optou-se pelo uso de cobogós que oferecem 

permeabilidade da ventilação ao mesmo tempo em que confere certa privacidade 

aos ambientes. A aplicação do elemento em fachada está ilustrado na Figura 73. 

 

Figura 73 – Composição de fachada com uso de cobogós 

 

Fonte: http://assimeugosto.com/wp-content/uploads/2014/10/fachada-de-casa-terrea-1-600x399.jpg 

 

4.3.1 Características da implantação 
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Uma das principais características da proposta desenvolvida é não estar 

vinculada a um lote específico, ou seja, não há um terreno a trabalhar, e sim uma 

grande quantidade de possibilidades. Diante dessa condição, optou-se por, nesse 

item, definir alguns aspectos urbanos a serem contemplados na escolha do local 

para implantação do projeto, e que deve:  

(i) estar localizado em área urbana dotada de infraestrutura básica, o que 

inclui rede de abastecimento de água potável, energia elétrica, 

iluminação pública e drenagem, o que minimiza os gastos para 

implementação de infraestrutura no entorno da edificação;  

(ii) não estar próxima a fontes de ruídos, odores ou poluição excessivos e 

constantes;  

(iii) ser de fácil acesso a partir de vias pavimentadas;  

(iv) estar próximo a hospital de maior porte, num percurso máximo de 

20minutos.  

(v) o esgotamento sanitário poderá ser no próprio terreno ou em estação 

de tratamento de esgotos (ETE) da região, caso disponível.  

Para definição das dimensões mínimas de um terreno para acomodar a 

edificação proposta, a exemplo do que foi realizado no estudo de Medeiros (2012), 

partiu-se da elaboração de uma planta baixa que contemplasse a unidade mínima 

(com 3 quartos PPP) e a projeção de futuras ampliações (para 5 quartos PPP). Os 

primeiros croquis resultaram nas áreas de 761,04m2 e 937,15 m2.  Essa proposta 

inicial resultou em uma área construída 29% superior àquela estimada no pré-

dimensionamento, uma vez que após discussão da proposta com a especialista em 

enfermagem obstétrica, optou-se por disponibilizar ambientes mais amplos. Assim, 

na determinação do terreno mínimo necessário, foi considerada a área obtida nesse 

estudo e os seguintes aspectos: 

• ocupação inicial de, no máximo, 50% do terreno, levando em conta 

recomendações do MS para implantação de estabelecimentos de saúde; 

• reserva de área para estacionamento; 

• utilização de áreas não construídas para jardins e deambulação;  
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• preocupação com o atendimento de demandas futuras não 

programadas. 

Considerando a área prevista para a maior unidade, tem-se que o terreno deve 

dispor de aproximadamente 2000m2. Tomando como base a setorização proposta e 

os primeiros croquis elaborados, optou-se, inicialmente, por adotar um lote mínimo 

de 45m x 50m. Para escolha do lote no contexto urbano, ressalta-se que sua 

localização deve permitir que o trajeto até o hospital de referência seja cumprido em 

no, máximo, 20 minutos, em meios de transporte adequados (conforme Portaria 

11/2015). 

Tomando, mais uma vez como referência, o estudo de Medeiros (2012), foram 

adotadas duas variáveis do terreno como definidoras das soluções de adaptação do 

projeto: a posição do lote na quadra e a orientação da fachada. Foram trabalhadas 

variações relativas a três diferentes tipos de lote: esquina à esquerda, meio de 

quadra e esquina à direita, como ilustra a Figura 74. Esse fator influencia no modo 

de acessos à edificação, podendo gerar diferentes possibilidades para público, 

funcionários, pedestres e veículos.   

 

Figura 74 – Posicionamento do lote na quadra 

 

Fonte: a autora 

 

Em relação à orientação das fachadas, as diferentes possibilidades de 

posicionamento da testada frontal em relação ao norte provoca necessidades 

distintas de conforto ambiental, levando a proposição de soluções relativas ao 
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aproveitamento da ventilação natural; cuidado com a proteção acústica (interior e 

exterior) e variação na localização e tipo dos protetores solares em função da 

insolação direta.  

Por razões de ordem econômica e para facilitar a compatibilização do projeto 

diante das dificuldades de contar com equipes especializadas disponíveis para 

realização de alterações, esse trabalho optou por indicar a ausência de desníveis, 

de modo que, para implantação do projeto, o lote deverá possuir um perfil plano ou 

desnível cuja movimentação de terra para torná-lo plano não inviabilize o 

investimento. 

 

4.4 Condicionantes legais 

 

Para definição das possíveis prescrições urbanísticas incidentes sobre o projeto, 

foram tomados como parâmetro os Planos Diretores de municípios da região 

Metropolitana de Natal (Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante 

e Macaíba), sendo adotados os parâmetros mais restritivos, com exceção do 

dimensionamento do número de vagas de estacionamento. Neste quesito, o plano 

diretor de Ceará-Mirim determina, para o uso proposto, a destinação de uma vaga a 

cada 50m2 de área construída, enquanto os demais determinam uma vaga a cada 

100m2. Nesse caso, optou-se por adotar o parâmetro apresentado na maioria dos 

planos consultados, para evitar a exigência maior por área de lote onde não seja 

necessário. Os parâmetros adotados foram: 

• Zona: urbana / adensamento básico 

• Coeficiente de aproveitamento: 1,0 

• Taxa de ocupação: 80% 

• Taxa de permeabilidade: 30% 

• Recuos mínimos: 

o Frontal: 3,00m 

o Laterais: 1,50m 
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o Fundos: 1,50m 

• Número de vagas de estacionamento: 1/100m2(construídos) 

 

4.5 Aspectos de segurança contra incêndio 

 

De acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Rio 

Grande do Norte, a edificação projetada, quanto á ocupação, classifica-se como 

“hospitalar”. Diante disso, deve atender às mesmas exigências referentes à 

ocupação comercial, mista e pública. Uma vez que se trata de edificação com altura 

inferior a 6 metros e área construída superior a 750,00m2, deve-se dispor de: 

a) prevenção fixa (hidrantes); 

b) prevenção móvel (extintores de incêndio); 

c) sinalização; 

d) escada convencional (item que não se aplica, por se tratar de edificação 

térrea); 

e) instalação de hidrante público. 

Em relação à NBR 9077 – saídas de emergência em edifícios, a edificação 

classifica-se da seguinte maneira: 

• Quanto à ocupação: Grupo H, divisão H-3 

• Quanto à altura: classificação K (edificação térrea) 

• Quanto às dimensões em planta:  

o Quanto à área do maior pavimento: Q (de grande pavimento, S≥ 

750m2) 

o Quanto à área total: U (edificação média, 750 m2 ≤ S < 1500 m2) 

• Quanto às características construtivas: Classe Z (edificação em que a 

propagação do fogo é difícil: estrutura em concreto armado, sem divisórias 

leves, com parapeitos de alvenaria sob as janelas) 
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Em razão da classe de ocupação, não há necessidade de cálculos para o 

dimensionamento das saídas de emergência, visto que se deve adotar a largura 

mínima de 2,20m, para permitir a passagem de macas, camas, etc. 

Sendo dois o número mínimo de saídas de emergência, a distância máxima a ser 

percorrida deve ser de 40,00m. Cada quarto e enfermaria do estabelecimento deve 

ser considerado como uma unidade autônoma, conforme indica a NBR 9077. 

Em se tratando de edificação térrea, pode ser considerada como saída, para 

efeito da distância máxima a ser percorrida, qualquer abertura, sem grades fixas, 

com peitoril, tanto interna como externamente, com altura máxima de 1,20 m, vão 

livre com área mínima de 1,20 m2 e nenhuma dimensão inferior a 1,00 m. 

A publicação da ANVISA (BRASIL, 2014) denominada Segurança contra 

incêndio em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), estabelece, de modo 

orientativo, condições mínimas de segurança, definidas como Sistema Básico de 

Segurança Contra Incêndio (SBSI), que compreende: 

1) Acesso de viatura à edificação; 

2) Segurança estrutural contra incêndio; 

3) Controle de materiais de acabamento e revestimento; 

4) Sinalização de emergência; 

5) Rotas de fuga e saídas de emergência; 

6) Iluminação de emergência; 

7) Alarme de incêndio; 

8) Extintores; 

9) Brigada de incêndio; 

10) Plano de emergência contra incêndio. 

 

 Por fim, conhecidos os requisitos necessários ao funcionamento seguro da 

edificação e trabalhados programa arquitetônico, partido, pré-dimensionamento, e 

determinados os condicionantes legais e prescrições que regem e edificação, 

tornou-se viável iniciar o desenvolvimento da proposta arquitetônica. 
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5 EVOLUÇÃO DA PROPOSTA 

 

A adoção do partido arquitetônico pavilhonar desencadeou a proposição de 

blocos interligados por circulações e cujo espaçamento entre eles permite a criação 

de jardins internos que favorecem a humanização da edificação e o aproveitamento 

de recursos naturais como luz e ventilação. Como resultado, tem-se um volume 

alongado, ao invés de uma edificação compacta, entendendo-se que este formato 

favorece a iluminação e ventilação naturais, que são indispensáveis a um 

estabelecimento assistencial de saúde, garantindo a salubridade dos ambientes, 

sobretudo nas áreas de internação, onde os pacientes permanecem por períodos 

mais prolongados. Esse fator colabora, ainda, com a redução do consumo 

energético devido à iluminação artificial. Para tanto, o projeto priorizou soluções para 

iluminação natural não apenas nos ambientes de longa permanência, mas também 

nas áreas comuns, fator que auxilia também nas soluções de humanização, com 

criação de áreas para convivência entre pacientes e acompanhantes, observados 

critérios de preservação de privacidade. 

O projeto é destinado a um clima quente e úmido e, portanto, as principais 

estratégias para promover conforto térmico relacionam-se ao sombreamento e 

ventilação da edificação. A implantação em uma região de radiação solar intensa 

favorece o aproveitamento de iluminação natural, minimizando a necessidade de 

iluminação artificial no período diurno.  

Com o objetivo de tornar possível implantar o projeto em diferentes terrenos, 

foram trabalhadas soluções que minimizam problemas de conforto térmico em 

situações cuja orientação não seria a mais adequada. 

Algumas circulações da edificação necessitam de fechamento, por questões de 

privacidade e segurança, no entanto, naquelas em que houve possibilidade, foram 

adotadas soluções abertas para o exterior, seja por meio de esquadrias, cobogós ou 

pergolados, favorecendo, desse modo, a permeabilidade da ventilação natural.  

Também foram priorizados elementos para o sombreamento, entendido como 

uma estratégia fundamental para promover conforto ambiental em edificações 

localizadas na zona bioclimática 8, conforme NBR 15220 (ABNT, 2005). 
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Embora se trate de uma edificação destinada a estabelecimento assistencial de 

saúde (EAS), em que muitas vezes as necessidades de limpeza e assepsia de 

alguns ambientes exigem que os ambientes não possuam contato direto com o 

ambiente externo, as atividades realizadas neste estabelecimento permitem que se 

faça uso da ventilação natural, portanto, o projeto foi desenvolvido pensando em 

torná-lo o mais vazado possível, permitindo ventilação e iluminação naturais, 

contribuindo para a minimização do uso de energia elétrica. 

Embora se trate de um projeto de contexto urbano, pretende-se promover 

integração com a natureza, a fim de favorecer a humanização dos ambientes e, para 

tanto, são propostos jardins. Apesar de não ser objetivo desse trabalho desenvolver 

seu projeto paisagístico nem especificar sua vegetação, recomenda-se priorizar 

espécies nativas em relação às exóticas.  

Em se tratando de uma edificação voltada à assistência a saúde, a estética e a 

inovação não são aspectos prioritários para a concepção do projeto, embora o 

primeiro seja sempre positivo para qualquer edificação e contribua para a 

humanização dos espaços.  

A adaptação do projeto ao clima é uma meta do trabalho, a fim de favorecer as 

condições de conforto do usuário e promover a redução do consumo energético na 

edificação. Todos os aspectos levam em consideração a possibilidade de execução 

no contexto dos municípios do estado do RN, inseridos na zona bioclimática 8. 

O estudo preliminar, desenvolvido a fim de verificar a viabilidade das pretensões 

iniciais, foi apresentado à banca de qualificação. Desenvolveu-se uma planta para 

uma unidade mínima, ou seja, CPNp com 3 quartos PPP, sobre a modulação 0,60m 

x 0,60m, usual em projetos de estabelecimentos de saúde. A primeira planta 

desenvolvida, correspondia à unidade mínima (3 PPP) e contemplava a projeção de 

crescimento para unidade ampliada (5 PPP). A partir dela, foram, sendo trabalhadas 

as possibilidades de adaptação às condições de conforto e diversidade de acessos, 

como também foram sendo realizadas as modificações necessárias à proposição de 

soluções mais adequadas à situação. 

 

5.1 Implantação 



 

86 

 

 

Diante da proposta de adaptação do projeto a diferentes orientações de terreno, 

a adoção da tipologia pavilhonar com um eixo de circulação central favoreceu a 

possibilidade de espelhamento da planta em função da posição do terreno em 

relação aos ventos e à geometria solar. Assim, a localização dos blocos pode ser 

invertida em relação ao eixo central, permitindo a acomodação dos ambientes de 

permanência prolongada sempre no lado mais favorável à captação da ventilação e 

evitando o sol poente. 

Seguindo-se o método de Medeiros (2012), para efeito de implantação, serão 

adotadas as 4 principais possibilidades de orientação da fachada principal (norte, 

sul, leste e oeste), levando em conta a medida angular entre o ponto de localização 

da fachada e sua posição em relação ao norte, no sentido horário, conforme descrito 

anteriormente. 

Tendo em vista esses aspectos, a planta foi desenvolvida de modo a oferecer 

duas possibilidades de configuração com relação à implantação. Essas 

possibilidades são aqui nomeadas de “quartos à direita” e “quartos à esquerda”. 

Considera-se que o posicionamento dos quartos à direita é favorável nas situações 

em que a fachada frontal é voltada para o sul e naquelas em que a fachada frontal 

está voltada para o oeste, como ilustra a Figura 75, isso porque nesses casos, os 

ambientes de permanência prolongada ficam posicionados do lado oposto ao poente 

e do lado favorável à captação de ventilação natural. Já a situação em que os 

quartos ficam posicionados à esquerda pode ser adotada quando a fachada frontal é 

voltada para o norte e para o leste, pelos mesmos motivos, conforme ilustração da 

Figura 76. 
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Figura 75 – Implantação com quartos à direita 

 
Fonte: a autora 

Figura 76 – Implantação com quartos à esquerda 

 
Fonte: a autora 

  

Inicialmente, o lote mínimo adotado no estudo preliminar, foi de 40m x 55m. 

Com as alterações realizadas na planta ao longo do processo, verificou-se que seria 

importante adotar um tamanho de lote adequado às dimensões usuais e disponíveis 

no mercado imobiliário local. Desse modo, verificou-se que a junção de 8 lotes de 

12m x 30m, resultando em um terreno de 48m x 60m, é compatível com a planta 

proposta, sem alterar significativamente as dimensões para o lote mínimo em 

relação ao que havia sido proposto inicialmente. Além de suas dimensões estarem 

dentro do praticado na realidade imobiliária local, essa distribuição acomoda melhor 

os acessos, as áreas de estacionamento e a manobra de ambulâncias. 

 

5.2 Acessos 

 

Ainda tendo como referência o método de Medeiros (2012), propôs-se a 

variação de acessos à edificação de acordo com a posição do lote na quadra 

(esquina à esquerda, meio de quadra e esquina à direita). 

Na etapa de estudo preliminar, quando não se havia chegado à proposta de 

espelhar a planta para adequar a implantação à geometria solar e à captação de 

ventilação natural, haviam 03 situações diferenciadas de acesso.  

Estando apenas a testada frontal do terreno disponível para acesso à edificação, 

seria através dela a distribuição dos acessos de público (separados para pedestres 
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e veículos), acesso ao estacionamento e acesso de serviço (funcionários, carga e 

descarga, saída de lixo). Essa é a situação 01. No entanto, considerando-se o lote 

de esquina à direita como a situação 02 e o lote de esquina à esquerda como a 

situação 03, surgem outras possibilidades de acesso, como mostra, em resumo, a 

Figura 77. 

 

Figura 77 – Possibilidades de acesso à edificação, segundo o tipo de lote 

 

Fonte: a autora 

 

Com a evolução da proposta e a adoção do espelhamento da planta, as 3 

possibilidades de variação de acessos combinam-se com as duas opções de planta 

baixa (sem considerar a distinção entre unidade mínima e unidade ampliada, visto 

que a ampliação não altera a solução de acessos), o que resulta em seis diferentes 

situações: 

• SITUAÇÃO A: quartos à direita implantados em lote de esquina à 

esquerda. 
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• SITUAÇÃO B: quartos à direita implantados em lote de meio de 

quadra. 

• SITUAÇÃO C: quartos à direita implantados em lote de esquina à 

direita. 

• SITUAÇÃO D: quartos à esquerda implantados em lote de esquina à 

esquerda. 

• SITUAÇÃO E: quartos à esquerda implantados em lote de meio de 

quadra. 

• SITUAÇÃO F: quartos à esquerda implantados em lote de esquina à 

direita. 

Há que se considerar, no entanto, que, embora se tratem de seis situações 

distintas no contexto urbano, há equivalências entre elas, no que tange à definição 

dos acessos. Ou seja, a situação A equivale ao espelhamento da situação F, a 

situação B equivale ao espelhamento da situação E, e a situação C se reflete como 

o espelhamento da situação D, conforme ilustram as figuras que se seguem (Figura 

78 a Figura 83). 

 

Figura 78 – Representação da implantação com 
quartos à direita em lote de esquina à esquerda 

(Situação A) 

 
Fonte: a autora 

Figura 79 – Representação da implantação com 
quartos à esquerda em lote de esquina à direita 

(Situação F) 

 
Fonte: a autora 
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Figura 80 – Representação da implantação com 
quartos à direita em lote de meio de quadra  

(Situação B) 

 
Fonte: a autora 

Figura 81 – Representação da implantação com 
quartos à esquerda em lote de meio de quadra 

(Situação E) 

 
Fonte: a autora 

 

Figura 82 – Representação da implantação com 
quartos à direita em lote de esquina à direita  

(Situação C) 

 
Fonte: a autora 

Figura 83 – Representação da implantação com 
quartos à esquerda em lote de esquina à 

esquerda (Situação D) 

 
Fonte: a autora 

 

Sendo assim, com a solução dos acessos para as situações A, B e C, também 

se resolvem os acessos das situações D, E e F, soluções resumidas na Figura 84. 
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Figura 84 – Resumo das possibilidades de acesso 

 

Fonte: a autora 

 

5.3 Funcionalidade 

 

Ao longo do processo de desenvolvimento do projeto, algumas orientações 

levaram a modificações na ideia original. Após apresentação de uma primeira 

proposta de planta baixa, as principais recomendações para alterações, com relação 

à distribuição dos ambientes foram: 

1) inverter a localização dos ambientes de apoio e serviços com os quartos de 

plantão de funcionários, a fim de aproximar o acesso de serviço (recepção de 

refeições na copa, roupas limpas na rouparia, retirada de resíduos e de roupas 

sujas) da vaga de carga e descarga. 

2) propor um maior distanciamento entre os quartos PPP, a fim de proporcionar 

o isolamento acústico necessário ao conforto e privacidade dos usuários. Foi 

mencionada, inclusive, a possibilidade de propor quartos PPP como unidades 
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autônomas, analogamente à tipologia de chalés, buscando ampliar sua 

privacidade.  

Além de apreciar esses pontos, o desenvolvimento do projeto considerou, 

ainda, orientações quanto à centralização do posto de enfermagem entre os quartos 

PPP e o alojamento conjunto, e foram realizadas outras alterações, que resultaram 

na proposta que segue descrita e cuja representação gráfica completa é 

disponibilizada no volume II deste trabalho. 

O bloco de acolhimento localiza-se na parte frontal da edificação, com acesso à 

sala de recepção/espera, e banheiros acessíveis para o público. Desde a proposta 

inicial (Figura 85) a localização da sala de exames permite rápido acesso e saída a 

partir da entrada principal, de modo que, após ser examinada, caso a paciente não 

seja admitida de imediato, por ainda não estar em trabalho de parto, poderá deixar o 

estabelecimento facilmente, cruzando somente área de circulação e voltando pela 

entrada/saída principal, sem percorrer outras dependências da edificação para ter 

acesso ao exame.  

 

Figura 85 – Proposta inicial para os blocos frontais 

 
Fonte: a autora 

 

O mesmo raciocínio foi aplicado para posicionar o bloco de apoio administrativo. 

Por não se tratar de um setor para uso de pacientes, foi posicionado de modo a 

permitir que seus usuários não necessitem percorrer outras áreas da edificação para 

ter acesso aos ambientes. A sala de reuniões foi posicionada de modo a permitir 

rápido acesso em caso de realização de pequenos eventos para público externo, 
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pois os usuários podem acessá-la diretamente pela sala de espera. Nesse bloco 

dispõe-se de um depósito de material de limpeza (DML) para atender às atividades 

de limpeza e zeladoria desses dois primeiros blocos, cuja planta se apresenta na 

Figura 86. 

 

Figura 86 – Proposta final para os blocos frontais 

 

Fonte: a autora 

 

Como se vê, comparando as duas imagens anteriores, foram realizadas 

alterações significativas nesses blocos desde a proposta apresentada inicialmente. 

A primeira delas foi a inversão de localização entre os blocos frontais, de modo que 

o bloco de recepção e espera passou a localizar-se à frente dos alojamentos 

conjuntos. Essa modificação objetivou posicionar a sala de espera de maneira mais 

favorável em relação aos ventos e à geometria solar. Por se tratar do primeiro 

contato dos usuários da edificação, considerou-se que a sala de recepção e espera 

deve ser priorizada em relação às condições de conforto. 

A sala de espera foi reconfigurada visto que suas dimensões propostas 

inicialmente eram muito reduzidas, podendo comprometer aspectos de acolhimento. 

Considerou-se que disponibilizar lugares apenas para a parturiente e 2 

acompanhantes seria insuficiente, pois, muitas vezes várias pessoas da família 

querem participar do momento do nascimento. Realizou-se então uma 

reorganização entre os ambientes desses dois blocos, e a sala de recepção e 

espera foi ampliada, ocupando todo o bloco. Desse modo, o espaço amplo 
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possibilita maior liberdade para disposição de mobiliário e layout diferenciados. 

Quando a unidade mínima passa por ampliação, a sala de espera é estendida, 

aumentando sua área útil. 

Por fim, o abrigo de resíduos foi deslocado da edificação principal e passou a 

figurar como um bloco isolado que, inclusive pode variar de posição, conforme o tipo 

de lote. 

Adentrando-se pela circulação principal da edificação, tem-se, de um lado, o 

bloco do setor de internação e do outro, o bloco que abrange os ambientes de 

higiene de funcionários e de apoio técnico (copa e refeitório) e de apoio logístico 

(depósito, rouparias, almoxarifado e sala de manutenção). 

Também houve alterações na configuração desses blocos. Na primeira proposta, 

ilustrada na Figura 87, os ambientes de apoio logístico não se localizavam nesse 

bloco, e sim nos fundos da edificação. Entretanto, observou-se que aproximar esses 

ambientes do acesso de serviço (carga e descarga) seria funcionalmente mais 

viável.  

 

Figura 87 – Proposta inicial para os blocos intermediários (com projeção da área de ampliação) 

 

Fonte: a autora 

 

Foi, então, realizada a inversão dos ambientes de apoio logístico com os quartos 

de plantão de funcionários que, inclusive, ganharam localização mais reservada. 

Observou-se que o uso da modulação favoreceu a inversão desses ambientes no 

projeto sem prejuízos funcionais. 
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Neste bloco localiza-se um acesso para funcionários, junto dos vestiários. Pela 

mesma entrada serão recebidas as refeições que vem prontas, de um fornecedor 

terceirizado ou do próprio hospital de referência e que serão destinadas à copa para 

distribuição aos pacientes.  

O refeitório está localizado de modo a atender tanto aos funcionários quanto aos 

acompanhantes das parturientes. Entre as alterações propostas, optou-se por 

disponibilizar acesso à área externa através do refeitório e nessa área externa foram 

propostas mesas para uso da área externa nos horários de refeições, caso seja do 

desejo dos usuários. Esse espaço também pode ser acessado a partir da circulação 

principal. A copa e o refeitório podem ficar à disposição desses usuários e das 

próprias parturientes, deixando-os à vontade para preparo de lanches a qualquer 

hora, por esse motivo possuem localização próxima à circulação principal.  

Voltados para a circulação principal, estão os ambientes de apoio (depósito de 

material de limpeza – DML – e sala de utilidades) e outros dois ambientes de 

rouparia, sendo um para roupas sujas e outro para armazenamento de roupas 

limpas provenientes de uma lavanderia terceirizada, provavelmente a do hospital de 

referência. A distribuição final dos ambientes nos blocos intermediários é 

apresentada na Figura 88. 

 

Figura 88 – Proposta final para os blocos intermediários 

 

Fonte: a autora 
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Na unidade mínima são disponibilizados dois quartos para alojamento conjunto, 

cada um com capacidade para duas puérperas, seus recém-nascidos e 

acompanhantes. A opção por manter apenas dois leitos por quarto tem a intenção 

de proporcionar maior privacidade e comodidade. Foram previstas divisórias entre 

os leitos a fim de preservar a privacidade de cada família. Cada quarto possui um 

banheiro acessível anexo. Embora as aberturas dos banheiros estejam voltados 

para a circulação interna do bloco, essa circulação é aberta para uma área de 

jardim. Para promover salubridade aos banheiros, optou-se por promover sua 

iluminação e ventilação natural por meio de aberturas para o exterior, estratégia que, 

além de reduzir a incidência de mofo e umidade (fatores indesejados em um EAS), 

também deverá reduzir o consumo energético relacionado à iluminação artificial ou à 

exaustão mecânica do ar. 

Para este bloco está prevista uma ampliação. Em caso de aumento de demanda 

poderá ser adicionado o terceiro quarto, representado na imagem anterior, 

aumentando os leitos de internação de 4 para 6. No final da circulação uma porta 

voltada para o exterior permite remoção facilitada de pacientes para ambulância, 

como também funciona como saída de emergência. 

Seguindo-se ao bloco de internação está o setor de PPP, onde, desde a 

proposta inicial, vista na Figura 89, são disponibilizados três suítes para a unidade 

mínima, sendo uma dotada de banheira para realização de partos na água. A 

localização deste setor foi motivada para possibilitar maior privacidade possível. Da 

maneira como está posicionado o bloco, aos fundos do lote, apenas aqueles que 

realmente se destinam ao setor se aproximarão dos ambientes, ainda mais porque o 

acesso aos quartos se dá por uma circulação secundária. 
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Figura 89 – Proposta inicial para os blocos posteriores (com projeção de áreas de ampliação) 

 

Fonte: a autora 

 

Com a evolução da proposta, os blocos posteriores também sofreram 

alterações. Os quartos de plantão de funcionários foram dispostos nesse bloco. A 

localização desses ambientes, por serem destinados ao repouso, ficou prejudicada 

em relação à geometria solar. Para minimizar os impactos da radiação, os banheiros 

anexos, que poderiam ter sido posicionados lado a lado para racionalizar a 

instalação hidrossanitária, foram separados a fim de que um deles ficasse adjacente 

às faces que recebem a radiação do sol poente. Além disso, propõe-se a utilização 

de envoltória diferenciada, que minimize a transmissão de calor para o interior dos 

dois quartos.  

Apesar da localização mais reservada no acesso, tantos aos quartos de plantão, 

quanto aos quartos PPP, optou-se por propor barreiras físicas, por meio da 

disposição de portas. Foram acrescentados ambientes de apoio (DML e sala de 

utilidades) para uso exclusivo do setor de PPP. O resultado das modificações é 

ilustrado na Figura 90. 
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Figura 90 – Proposta final para os blocos posteriores 

 

Fonte: a autora 

 

Cada quarto PPP possui um terraço em área externa anexa, no intuito de 

propiciar contato com o exterior. O bloco pode configurar-se inicialmente com 3 

quartos PPP e dispõe de previsão para ampliação, na qual podem ser adicionados 

outros dois quartos PPP, aumentando para 5 o número de leitos PPP na unidade. 

Assim como no bloco de alojamentos, na circulação dos quartos PPP também há 

porta que facilita saída para ambulância e funciona como saída de emergência. Por 

ser uma circulação privativa do setor, pode funcionar como área coberta para 

deambulação. 

O posto de enfermagem localiza-se de modo centralizado em relação aos 

setores de alojamentos e de quartos PPP, pois nele permanecem os profissionais 

que prestarão assistência tanto em um setor quanto e outro. Nessas imediações foi 

destinada uma área multiuso, onde poderão ocorrer as atividades de terapias 

integrativas e também servir como área de estar/convivência entre os usuários. 

Inicialmente, configurava-se como um ambiente fechado, porém, realizada a 

alteração para integrar a área à circulação. 
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Já para deambulação externa foi reservada uma área do terreno logo após os 

quartos de plantão, a ser tratada como praça, com vegetação, assentos e áreas 

sombreadas. Pode vir a ser ocupada como área de ampliação não programada, sem 

prejuízo, no entanto, de área para a atividade, pois o recuo posterior tem área 

suficiente para reacomodá-la.  

Uma vista de topo da edificação é mostrada na Figura 91, representando a 

unidade ampliada, cuja diferença para unidade mínima está na extensão da 

cobertura em direção aos ambientes que são acrescidos quando de sua ampliação. 

 

Figura 91 – Vista de topo da edificação – unidade ampliada 

 

Fonte: Maquete eletrônica desenvolvida por Vagnei Kledson 
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O estacionamento foi dimensionado considerando a unidade ampliada e a 

prescrição de um dos planos diretores consultados, que determina 1 vaga para cada 

100m2 de área construída. Há previsão de locais para guarda de bicicletas de 

funcionários, considerando-se que, em uma cidade de pequeno porte, ou em 

contextos de bairros, essa modalidade de transporte é bastante usual. Assim, propor 

locais adequados para guarda de bicicletas é um modo de adequar-se o projeto às 

práticas da população e incentivar a adoção desse modal por aqueles que ainda não 

o utilizam. 

A casa de gases foi posicionada próxima ao estacionamento a fim de facilitar o 

acesso do veículo que abastece os recipientes. Uma vaga na parte frontal do lote foi 

destinada a veículos de carga e descarga. Considerando a demanda do 

estabelecimento, esses veículos não serão de grande porte.  

A segregação de resíduos é indispensável nos EAS. A RDC 306 da ANVISA 

(BRASIL, 2004) determina que deve haver, minimamente, separação do lixo 

infectante do lixo comum e o abrigo de resíduos com segregação por tipo de lixo é 

obrigatório. Para esse projeto, além das duas áreas destinadas ao lixo comum e lixo 

infectante, foi reservada área para armazenamento de lixo reciclável, como meio de 

incentivo à coleta seletiva, considerando-se que pode haver produção significativa 

de resíduos assim classificados, como embalagens de produtos em plástico e 

papelão. O abrigo de resíduos, compartimentado para armazenamento de lixo 

comum, infectante e reciclável, localiza-se no lado em que se encontram os acessos 

de serviço e também próximo à via pública para facilitar a coleta. 

No tocante à volumetria, tirou-se proveito do eixo de circulação central que se 

eleva possibilitando aberturas altas para saída de ar quente, ao mesmo tempo em 

que confere discreta verticalidade em meio ao partido arquitetônico pavilhonar, 

predominantemente horizontal. O volume se diferencia cromaticamente dos demais 

e interrompe a continuidade da cobertura, dissolvendo uma provável monotonia 

formal, conforme se observa na Figura 92. 
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Figura 92 – Perspectiva externa – unidade mínima 

 

Fonte: Maquete eletrônica desenvolvida por Vagnei Kledson 

 

O bloco que abriga a sala de recepção e espera possui um pé direito mais 

elevado em relação aos demais, assinalando com uma marquise a entrada principal. 

Nesse volume, a criação de um colchão de ar na cobertura, como meio de minimizar 

o ganho térmico nos ambientes, promove a exposição visual das peças estruturais 

que apoiam o telhado (Figura 93).  

 

Figura 93 – Perspectiva externa – unidade mínima 

 

Fonte: Maquete eletrônica desenvolvida por Vagnei Kledson 
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Conforme evidencia a Figura 94, a área de jardim que ladeia a sala de espera 

na unidade mínima, dá lugar à extensão do ambiente quando da ampliação da 

edificação para configuração da unidade ampliada. 

 

Figura 94 – Perspectiva externa – unidade ampliada 

 

Fonte: Maquete eletrônica desenvolvida por Vagnei Kledson 

 

Embora não se tenha chegado a propostas de arquitetura de interiores, os 

ambientes foram dispostos e idealizados de modo a propiciar aspectos de 

humanização identificados nos estudos de referência, tais como integração com o 

exterior por meio de aberturas para jardins, espaços que estimulam a convivência 

entre os usuários e ambientes amplos que possibilitam incorporação de adornos e 

elementos artísticos. 

 

5.4 Ventilação Natural 

 

Em se tratando de uma edificação pavilhonar, é importante observar que tipo 

de influência o posicionamento dos blocos exerce sobre a ventilação que atinge a 

edificação. Para tal análise, utiliza-se o método da esteira de vento, proposto por 
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Santamouris, et al. (2002), por meio do qual se observa a relação entre o gabarito e 

o recuo das edificações, determinando o tipo de escoamento do vento.  

No escoamento de rugosidade isolada as distâncias entre as edificações são 

suficientes para que o vento recupere suas características originais; no escoamento 

de fluxo variável as distâncias não são suficientes e ocorre variações do vento, no 

escoamento de fluxo planar as distâncias são insuficientes e o vento passa por cima 

das edificações. 

Para determinar o tipo de escoamento em um caso específico, são 

relacionados os valores de altura, largura e espaçamento entre edificações e os 

valores são inseridos no gráfico mostrado na Figura 95. 

 

Figura 95 – Gráfico para determinação do tipo de escoamento do vento, relacionando gabarito e 
recuo da edificação 

 
Fonte: Santamouris et al. (2002) 

 

Para aplicação desta análise no projeto, foram considerados os blocos da 

recepção, dos alojamentos e dos quartos PPP, os quais foram priorizados para 

receber a ventilação natural. Considera-se, ainda, que, em geral, a ventilação 

provem do sudeste. 

Na primeira análise foi considerada a implantação em que a fachada principal 

está voltada para leste e para o sul (Figura 96 e Figura 97), pois nesses dois casos, 

a situação da edificação em relação à captação da ventilação natural é a mesma, ou 

seja, a ventilação entra na edificação a partir dos mesmos ambientes.  
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Figura 96 – Captação de ventilação na 
implantação leste, quartos à esquerda 

 
Fonte: a autora 

Figura 97 – Captação de ventilação na 
implantação sul, quartos à direita 

 
Fonte: a autora 

 

 

Nessa situação, o vento proveniente do sudeste encontra um obstáculo 

(volume do bloco) com largura de, aproximadamente 27m (L) e altura aproximada de 

4,5m (H). Nesse caso, L/H = 6. Considerando-se a distância entre os blocos 

proposta inicialmente, ou seja, 3m (W), H/W = 1,5. Esses valores inseridos no 

gráfico de Santamouris et al (2002) – Figura 95 – indicam um escoamento de fluxo 

planar, ou seja, a distância entre os blocos é insuficiente para que o vento recupere 

suas características originais após deparar-se com o volume da edificação e por 

isso, o vento segue seu percurso por cima da edificação. 

Se considerada a distância entre blocos proposta posteriormente, ou seja, 5m 

(W), H/W = 0,9. Mesmo com essa distância ampliada, o escoamento continua sendo 

do tipo fluxo planar. 

A segunda análise considerou as implantações em que a fachada principal é 

voltada para norte e para oeste (Figura 98 e Figura 99). O vento se aproxima da 

edificação pelo bloco dos quartos PPP e encontram como barreira (volume do bloco) 

uma largura de, aproximadamente, 19m (L). Nesse bloco a altura encontrada pelo 

vento é de, aproximadamente, 4,5m (H), portanto, L/H = 4,22. Em virtude do espaço 

privativo reservado aos quartos PPP o recuo entre blocos, nesse caso, é de 3,35m, 

logo, H/W = 1,34. Do mesmo modo, essa configuração resulta em um escoamento 

do tipo fluxo planar. 
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Figura 98 – Captação de ventilação na implantação 
norte, quartos à esquerda 

 
Fonte: a autora 

Figura 99 – Captação de ventilação na 
implantação oeste, quartos à direita 

  
Fonte: a autora 

 

Para conseguir um escoamento de fluxo variável, a distância entre blocos 

deve ser de, aproximadamente, 12m e para um fluxo de rugosidade isolada, a 

distância entre blocos deve ser de 24m. Uma vez que essas distâncias são inviáveis 

para este projeto, pois demandariam extensas áreas de circulação, alongando os 

percursos dos usuários por dentro da edificação, e exigindo terrenos de maiores 

dimensões, conclui-se que para minimizar o efeito do fluxo planar, deve-se tornar a 

edificação o mais permeável possível, a fim de que o vento tenha possibilidade de 

penetrar e fluir por dentro da edificação. 

Outro aspecto a se considerar quanto à ventilação natural neste projeto é que, 

ao mesmo tempo em que a proposição de grandes aberturas (área superior a 40% 

da área de piso) contribui para o conforto térmico e a humanização dos ambientes, 

também compromete a privacidade dos usuários, pois favorece sua exposição a 

observadores externos. Diante disso, torna-se um desafio adicional aliar a 

privacidade com a desejada ventilação natural. 

A reflexão sobre esse desafio levou à conclusão de que a utilização dos 

ambientes, especialmente dos quartos PPP, estão relacionadas a um processo e 

que as diferentes etapas desse processo podem demandar utilização diferenciada 

de um mesmo ambiente. Ou seja, na etapa de trabalho de parto, quando a mulher é 

estimulada a movimentar-se, caminhar e utilizar-se de terapias integrativas, é 

contraindicado que fique confinada em um ambiente fechado. Nessa etapa, portanto, 

seu ambiente de referência, o quarto PPP, pode manter-se aberto, se assim desejar, 
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oferecendo possibilidade de conforto com ventilação natural e integração com o 

exterior.  

Já na etapa do parto, a privacidade é realmente desejada, sendo importante 

que o mesmo ambiente que favoreceu sua permanência na etapa anterior também 

permita a privacidade desejada na etapa seguinte. Desse modo, conclui-se que o 

quarto PPP deve possibilitar tanto a privacidade quanto a ventilação natural e que 

esses aspectos, embora contraditórios, podem ser oferecidos em um mesmo 

ambiente, (em momentos diferentes, não simultaneamente). Além disso, para a zona 

bioclimática 8 o condicionamento térmico passivo é insuficiente para as horas mais 

quentes do dia, portanto, de todo modo, faz-se necessário possibilitar ventilação ou 

climatização artificiais. 

Para auxiliar na definição do posicionamento mais adequado das aberturas, é 

indicada a análise dos coeficientes de pressão do vento nas fachadas. De acordo 

com o LABCON (2015), este coeficiente visa quantificar as eventuais reduções 

sofridas pelo vento em função do ângulo de incidência na abertura, como também 

do afastamento entre edificações. São fatores que influenciam nos coeficientes de 

pressão: forma da edificação, direção do vento, influência do entorno, vegetação e 

superfície do terreno. 

A análise leva em conta o ângulo formado entre a normal da fachada e a 

direção de incidência do vento. As direções do vento consideradas para o projeto 

têm como referência a informação do documento Potencial Eólico do Rio Grande do 

Norte (2003), que informa sobre acentuada ocorrência de ventos nas direções Leste 

e Sudeste, no estado do RN. 

Tendo em vista a possibilidade de implantação do projeto em orientações 

diferentes de terreno, a edificação estará sujeita a captação de vento em diversas 

direções (Figura 100).  
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Figura 100 – Esquema ilustrativo quanto às possibilidades de captação de ventilação na edificação 

 
Fonte: a autora 

 

Nos casos em que a fachada frontal estiver voltada para norte e para oeste, a 

edificação está sujeita, predominantemente, à captação de ventilação pela parte 

posterior do terreno (casos A e B). O vento será proveniente da parte frontal do 

terreno nos casos de orientação leste e sul (casos C e D). Além disso, a captação 

ocorrerá também pela lateral esquerda (casos A e C) e pela lateral direita (casos B e 

D). 

Em relação à ventilação interna por diferenças de coeficientes de pressão, 

foram analisadas as quatro possíveis orientações consideradas (norte, sul, leste e 

oeste) para cada direção do vento (leste e sudeste) incidindo sobre os blocos que 

necessitam de maior captação de ventilação natural, ou seja, os que abrigam sala 

de espera, alojamentos conjuntos e quartos PPP.  

Para efeito de ilustração, a Figura 101 e a Figura 102, representam, 

respectivamente, o vento sudeste e o leste atingindo a edificação com fachada 

principal voltada para norte. A edificação está representada como um volume 

retangular, tendo em vista que nesta análise cada bloco pode ser considerado 

isoladamente. Os croquis indicam, os ângulos formados, no sentido horário, entre a 

normal das fachadas (tracejado vermelho) e a direção do vento (seta azul). 
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Conhecendo-se esses ângulos, verifica-se quais os coeficientes de pressão para 

cada fachada (Figura 103 e Figura 104). 

  

Figura 101 – Croquis para determinação dos 
coeficientes de pressão do vento SUDESTE nas 

fachadas com orientação NORTE 

 

Fonte: a autora 

Figura 102 – Croquis para determinação dos 
coeficientes de pressão do vento LESTE nas 

fachadas com orientação NORTE 

 

Fonte: a autora 

 

Figura 103 – Coeficientes de pressão 
correspondentes à incidência do vento 

SUDESTE na fachada NORTE da edificação  

 

Fonte: Pedrini, 2015, editada 

Figura 104 – Coeficientes de pressão 
correspondentes à incidência do vento LESTE 

na fachada NORTE da edificação  

 

Fonte: Pedrini, 2015, editada 

 

Na representação dos coeficientes de pressão (Figura 105 e Figura 106) as 

setas localizadas internamente ao perímetro do retângulo indicam pressões 

positivas, ou seja, o vento entrando na edificação. Nas áreas em que a pressão é 
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positiva, deve-se posicionar aberturas para entrada de vento. Já as setas localizadas 

externamente ao perímetro do retângulo indicam pressões negativas, ou seja, o 

vento saindo da edificação. Nas áreas em que a pressão é negativa, as aberturas 

devem ser posicionadas para saída do vento. A observação dos coeficientes de 

pressão auxilia na proposição da ventilação cruzada eficaz. 

 

Figura 105 – Representação dos coeficientes de 
pressão do vento SUDESTE nas fachadas da 

edificação com orientação NORTE 

 

 

Fonte: a autora 

Figura 106 – Representação dos coeficientes de 
pressão do vento LESTE nas fachadas da 

edificação com orientação NORTE 

 

Fonte: a autora 

 

Vale ressaltar que, embora as esquadrias com venezianas e peitoris ventilados 

sejam excelentes soluções para o condicionamento térmico passivo em construções 

no clima quente e úmido, elas comprometem o isolamento acústico, indispensável 

para a privacidade desejada; por esse motivo, não serão adotadas para os quartos 

PPP nem para os alojamentos conjuntos. 

Diante disso, adota-se a diretriz que indica a proposição de grandes aberturas 

voltadas para a direção do vento, ao mesmo tempo que se deve deixar aberturas em 

lados opostos para saída do vento. 

A aplicação dos resultados dessa análise é mostrada na Figura 107, que ilustra 

a permeabilidade do vento no bloco da recepção para a orientação norte. As setas 

azuis indicam o vento entrando na edificação, as verdes, o vento cruzando e as 
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amarelas, o vento saindo, sendo que as setas curvas representam o vento sudeste e 

as setas retas, o vento leste. 

 

Figura 107 – Representação da ventilação cruzada na sala de recepção e espera, fachada voltada 
para norte. 

 

Fonte: a autora 

 

 A Figura 108 corresponde à representação da ventilação cruzada quando a 

fachada principal da edificação é voltada para leste. 

 

Figura 108 – Representação da ventilação cruzada na sala de recepção e espera, fachada voltada 
para leste. 

 

Fonte: a autora 
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Como a variação da orientação para sul e para oeste resulta no espelhamento 

da planta, tem-se que o comportamento da ventilação cruzada ocorrerá de modo 

semelhante. 

Nas áreas de circulação, foi adotado, sempre que possível o uso de paredes 

vazadas, com cobogós, na intenção de favorecer o escoamento do vento e, 

consequentemente, a ventilação cruzada. Aberturas altas em alguns pontos do 

corredor central (Figura 109) favorecem a saída do ar quente da edificação. 

 

Figura 109 – Representação da saída do ar quente por aberturas altas na circulação central. 

 
Fonte: a autora 

 

5.5 Sombreamento das aberturas 

 

Além de estarem posicionadas de modo a captar a ventilação natural da maneira 

mais eficiente possível, é, ainda, necessário que as aberturas estejam protegidas da 

radiação solar, a fim de evitar o aquecimento dos ambientes. 

 Diante do zoneamento proposto, e da possibilidade de espelhamento da 

planta, tem-se que os setores de permanência prolongada de pacientes e 

acompanhantes sempre estarão localizados do lado oposto ao sol poente e do lado 

de maior captação de ventilação natural. Em contrapartida, os setores cuja maioria 
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dos ambientes é de permanência transitória, tais como copa e refeitório, vestiários, 

rouparias e almoxarifado, por exemplo, estão voltados para o poente e do lado 

oposto à captação da ventilação natural, sendo sugerido o uso de vegetação como 

recurso para sombreamento dessas faces da edificação. 

Para verificar a situação das aberturas em cada fachada em relação à 

geometria solar, foram realizadas simulações a partir do software SunTool, de modo 

a possibilitar a proposição de soluções para os problemas de insolação. 

Iniciando-se pelas aberturas voltadas predominantemente para o norte, tendo 

como referência a janela da sala administrativa com dimensões de 3,00m x 1,20m, 

verificou-se que o beiral proposto com 1,20m de profundidade e inclinação de 6º 

resulta em um sombreamento satisfatório para a abertura a partir de, 

aproximadamente, 8h até as 15h conforme verificado pela máscara de sombra da 

Figura 110. O mesmo comportamento é verificado no caso das aberturas estarem 

voltadas para o sul, como se vê na máscara de sombra da Figura 111. 

 

Figura 110 – Mascara de sombra para aberturas 
voltadas para o norte e protegidas por beiral 

 

Fonte: a autora, a partir do Sun tool 

Figura 111 – Máscara de sombra para aberturas 

voltadas para o sul, protegidas por beirais 

 
Fonte: a autora, a partir do Sun tool 

 

Nesses casos, a partir das 8h a abertura desfruta de uma proteção de, 

aproximadamente 70%, que vai aumentando com o passar das horas até que após 

as 15h volta a ficar em cerca de 70%. Isso garante que nos horários mais críticos do 

dia, as aberturas estejam satisfatoriamente sombreadas.  

Para um sombreamento satisfatório em todas as horas do dia, o uso de 

adicional de protetores múltiplos – brises – verticais é eficiente, conforme atestam as 
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simulações representadas na Figura 112 e na Figura 113. Os protetores verticais, 

somados aos beirais, irão proporcionar sombreamento para as aberturas voltadas 

para norte e para sul em todas as horas do dia e em todas as épocas do ano. 

 

Figura 112 – Máscara de sombra para abertura 
voltada para norte, protegida por brises verticais 

 
Fonte: a autora, a partir do Sun tool 

Figura 113 – Máscara de sombra para abertura 
voltada para sul, protegida por brises verticais 

 
Fonte: a autora, a partir do Sun tool 

 

O beiral com 1,20m de profundidade protege as aberturas voltadas para Leste 

apenas a partir das 9h e as voltadas para Oeste, apenas até, aproximadamente, 

13h30, pois permite a insolação das aberturas nas primeiras e nas últimas horas do 

dia, respectivamente, como confirmam as máscaras de sombra da Figura 114 e da 

Figura 115.  

 

Figura 114 – Máscara de sombra para abertura 
voltada para leste, protegida por beiral 

 
Fonte: a autora, a partir do Sun tool 

Figura 115 – Máscara de sombra para abertura 
voltada para oeste, protegida por beiral 

 
Fonte: a autora, a partir do Sun tool 

 
  



 

114 

 

Por isso, faz-se necessário considerar propor proteções adicionais. O uso de 

brises horizontais favorecem o sombreamento de aberturas com essa orientação 

(Figura 116 e Figura 117), com isso, apenas na primeira (leste) e nas últimas (oeste) 

horas do dia a abertura receberá insolação, durante todo o ano. 

 

 

Figura 116 – Máscara de sombra para abertura 
voltada para leste, protegida por brises 

horizontais 

 
Fonte: a autora, a partir do SunTool 

Figura 117 – Máscara de sombra para abertura 
voltada para oeste, protegida por brises 

horizontais. 

 
Fonte: a autora, a partir do SunTool 

 

Com uma inclinação de 25º, os protetores oferecem sombreamento em todas 

as horas do dia, o que se comprova com a Figura 116 e Figura 117. 

 

Figura 118 – Máscara de sombra para abertura 
voltada para leste, protegida por brises 

horizontais com inclinação de 30º 

 

Fonte: a autora, a partir do SunTool 

Figura 119 – Máscara de sombra para abertura 
voltada para oeste, protegida por brises 

horizontais com inclinação de 30º 

 

Fonte: a autora, a partir do SunTool 
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O bloco frontal, onde se localiza a sala de espera, possui um pé direito mais 

alto em relação aos demais. Além disso, a inclinação do telhado nesse bloco 

direciona a queda d’água para a parte posterior do bloco. Esses fatores tornam 

maior a distância entre o beiral e as aberturas, o que compromete o sombreamento 

na fachada frontal, especialmente quando voltada para Leste e Oeste. Por esse 

motivo foi adotado um beiral de maior profundidade para a cobertura desse bloco na 

fachada frontal. A Figura 120 e a Figura 121 representam o sombreamento de 

abertura na fachada frontal voltada para leste, com o beiral de 1,20m com o beiral de 

2,50m, respectivamente. 

 

Figura 120 – Máscara de sombra para abertura 
da fachada frontal voltada para leste, com beiral 

de 1,20m 

 

Fonte: a autora, a partir do SunTool 

Figura 121 – Máscara de sombra para abertura 
da fachada frontal voltada para leste, com beiral 

de 2,50m 

 

Fonte: a autora, a partir do SunTool 

 

Nos casos em que as aberturas são voltadas para as áreas de jardins 

localizadas entre os blocos, elas se deparam com blocos construídos à sua frente. 

Não há influência sobre o sombreamento quando as aberturas são voltadas para 

Norte/Sul. Por outro lado, nas orientações em que essas aberturas ficam voltadas 

para Leste/Oeste, o posicionamento dos blocos favorece o sombreamento nas 

primeiras e nas últimas horas do dia, conforme máscaras de sombra da Figura 122 e 

da Figura 123 tendo como referência, para efeito de simulação, a janela do refeitório. 

Verifica-se que, quanto mais alta a parede à frente da abertura, maior será a 

proteção. 
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Figura 122 – Máscara de sombra para abertura 
voltada para oeste, com parede 5m à frente 

 
Fonte: a autora, a partir do SunTool 

Figura 123 – Máscara de sombra para abertura 
voltada para leste, com parede 5m à frente 

 
Fonte: a autora, a partir do SunTool 

 

Sendo o afastamento entre os blocos de 5m, o bloco protege a abertura 

apenas até aproximadamente 6h30, quando o sombreamento diminui para cerca de 

40% a 70% até voltar a aumentar no horário em que o beiral passa a ser eficiente 

para o sombreamento, ou seja, 9h. Quando voltada para oeste, a abertura fica 

protegida pelo beiral até cerca de 13h30, quando o sombreamento reduz também 

para cerca de 40 a 70% até passar a ser sombreada pelo bloco à sua frente, por 

volta das 16h, havendo, entretanto, variação entre o solstício de verão e de inverno. 

Nesses casos, é importante também a utilização de brises horizontais, pois 

estes protegem a abertura (Figura 124 e Figura 125) nos horários em que os demais 

elementos (beiral e bloco posicionado à frente) não são suficientes para 

proporcionar o sombreamento satisfatório. 
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Figura 124 - Máscara de sombra para abertura 
voltada para oeste, com parede 5m à frente e 

brises horizontais 

 

Fonte: a autora, a partir do SunTool 

Figura 125 - Máscara de sombra para abertura 
voltada para leste, com parede 5m à frente e 

brises horizontais 

 

Fonte: a autora, a partir do SunTool 

 

O uso de brises tem sido recorrente em edificações financiadas com recursos 

públicos federais, a exemplo de edificações erguidas nos últimos anos no campus 

da UFRN em Natal, como o Complexo Tecnológico de Engenharia (Figura 126), 

onde são utilizadas aletas metálicas perfuradas que não comprometem a visibilidade 

para o exterior. Diante disso, considera-se que esse tipo de protetor é viável para 

utilização no projeto do CPNp. 

 

Figura 126 – Uso de brises metálicos em prédio da UFRN 

 
Fonte: acervo próprio, 2014 

 

5.6 Conforto acústico 
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Conforme destaca Araújo (2010), soluções para conforto acústico geralmente 

se opõem às de conforto térmico. Isso porque, em se tratando de clima quente e 

úmido, ao passo que é importante vazar a edificação para possibilitar a 

permeabilidade do vento, para o isolamento acústico, a vedação dos ambientes é 

que proporciona melhor desempenho para evitar propagação do som. Embora a 

autora apresente exemplos de elementos como venezianas acústicas e peitoris 

ventilados tratados, que atenuam a transmissão de ruídos, considera-se que, para o 

caso deste projeto de CPNp, no qual se pretende evitar ao máximo a propagação de 

ruídos entre determinados ambientes, as soluções mais viáveis estejam 

relacionadas ao zoneamento do projeto, bem como ao tratamento de vedações e 

esquadrias. 

Sendo assim, na proposta desenvolvida, o primeiro cuidado em relação ao 

conforto acústico foi com o zoneamento do projeto, o que pode auxiliar na atenuação 

da propagação do ruído entre setores da edificação. Para o posicionamento dos 

quartos PPP foi adotada a localização mais reservada possível. O posicionamento 

do bloco de quartos PPP na parte posterior do terreno possibilitou o distanciamento 

da concentração de pessoas na sala de espera, e das atividades profissionais nos 

setores administrativo e de serviços. Além disso, o acesso do público em geral a 

esses ambientes foi limitado por meio da criação de barreira física (parede com 

porta). Além de favorecem o isolamento acústico, essas estratégias também 

proporcionam privacidade aos usuários do setor.  

Quanto ao condicionamento acústico, a edificação não tem como finalidade 

principal atividades que exijam boas condições de audibilidade, seja para música ou 

para palavra falada. No entanto, possuirá ambientes em que é importante oferecer 

boas condições de audibilidade, tais como sala de espera, onde é necessário que as 

pessoas ouçam chamados e informações, sala de reuniões onde pode ocorrer 

capacitações profissionais ou eventos para troca de experiência entre usuários, 

salas de procedimentos onde a compreensão da comunicação entre os profissionais 

e entre estes e os pacientes é fundamental para o sucesso dos processos. 

Acredita-se que, no caso desses ambientes citados, a melhor maneira de 

condicionamento está no uso de materiais que favoreçam a absorção dos ruídos, 

visto que, por não se tratarem de ambientes que tenham como foco principal a 
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inteligibilidade da fala ou a música, não se justificaria uma preocupação em trabalhar 

a forma nos ambientes. Considerando que todos os ambientes serão mobiliados e 

com ocupação de pessoas, em geral não haverá neles reflexão excessiva de ondas 

sonoras. 

Dentro do bloco dos quartos PPP a divisão entre os quartos proposta 

inicialmente, mostrada na Figura 127, foi repensada a fim de propor uma maior 

separação entre os ambientes, uma vez que somente a parede de alvenaria não 

seria capaz de proporcionar o isolamento acústico necessário ao conforto e 

privacidade dos usuários.  

 

Figura 127 – Configuração inicial dos quartos PPP 

 

Fonte: a autora. 

 

Desse modo, os banheiros privativos dos quartos foram posicionados de 

modo a aumentar a distância entre um quarto e outro, como se vê na Figura 128. 

Essa solução permitiu, ainda, a criação de jardins na área de circulação, o que, além 

de favorecer a sensação de separação física entre os ambientes, atenua a reflexão 

sonora pelo corredor, visto que provocam descontinuidade das paredes. Ainda 

pensando na absorção de ruídos, propõe-se a utilização de forro em placas de 

gesso perfurado na área de circulação. 
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Figura 128 – Configuração dos quartos PPP após modificação, com destaque para o distanciamento 
entre os quartos através do posicionamento dos banheiros 

 

Fonte: a autora 

 

Conforme citado anteriormente, a medição de pressão sonora in loco em um 

quarto PPP da Maternidade Leide Morais, em Natal/RN, indicou a geração de um 

ruído de 105dB no momento do parto. Considerando que a medição foi realizada em 

um único evento, supõe-se que esse valor pode variar tanto para mais quanto para 

menos, visto que é resultado de um comportamento que muda de acordo com o 

indivíduo. 

A faixa de conforto indicada pela NBR 10152 é de 35 a 45dB, considerando-

se que o uso do quarto PPP é análogo ao de apartamentos, enfermarias, berçários e 

centro cirúrgicos. Portanto, o isolamento acústico mínimo necessário entre os 

quartos PPP e os ambientes/áreas adjacentes é de 70dB. No entanto, com um 

isolamento de 70dB ainda será propagado um ruído de 35dB, que apesar de estar 

na faixa de conforto indicada pela norma, ainda expõe a individualidade das 

usuárias, comprometendo sua privacidade. 

Buscou-se, então, soluções que oferecessem um isolamento acústico maior 

que os 70dB mínimos necessários, a fim de minimizar ao máximo a transmissão de 

ruídos a partir dos quartos PPP. 
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Diante disso, foi encontrado junto ao fabricante Isover um tipo de parede 

drywall, denominada Wallfelt, que oferece um isolamento de 60dB. Segundo o 

fabricante, esse tipo de parede é destinado à execução divisórias internas para 

todas as áreas, seja de uso residencial, comercial, ensino ou hospedagem, etc, 

sendo compatível com o uso no projeto desenvolvido. O fabricante divulga como 

vantagem, além do isolamento acústico, a rapidez, limpeza e praticidade de 

montagem.  

O sistema da Wallfelt é composto por placas de gesso posicionadas de modo 

a serem preenchidas por uma camada de preenchimento de lã de vidro aglomerada 

por resinas sintéticas, conforme ilustrado na Figura 129. Proporcionam um 

isolamento acústico a partir de 43dB.  Para um isolamento máximo oferecido pelo 

fabricante, é utilizado o painel duplo, formado por duas placas de gesso acartonado, 

conforme ilustrado na Figura 130. 

 

Figura 129 – Representação da parede Wallfelt 
com painel simples 

 

Fonte: Fabricante ISOVER 

 

Figura 130 – Representação da parede Wallfelt 
com painel duplo 

 

Fonte: Fabricante ISOVER 

 

A espessura final da parede com painel duplo é de 120mm e esta proporciona 

um isolamento equivalente a uma parede de concreto de 200mm, porém, com uma 

massa dez vezes menor. É um sistema leve que se adapta a passagens elétricas e 

hidráulicas.  

Porém, a configuração do bloco, com a presença de jardins entre os 

ambientes expõe algumas paredes a áreas externas, o que compromete o uso de 

paredes de gesso para todas as vedações. Nesses casos, sugere-se, então, um 
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sistema misto, substituindo-se a placa de gesso que ficaria voltada para o exterior 

pela alvenaria com tijolo deitado. O uso do tijolo deitado justifica-se por oferecer um 

isolamento acústico mais eficiente em relação ao tijolo assentado na menor 

dimensão. As paredes que fecham os terraços privativos também são nesse 

material, visando a minimizar a propagação do ruído para edificações vizinhas. Na 

Figura 131 são demonstrados os diferentes tipos de parede utilizados no setor de 

PPP. 

Figura 131 – Representação da aplicação de paredes diferenciadas no bloco de quartos PPP 

 

 
Fonte: a autora 

PPP 01 PPP 02 PPP 03 

PPP 04 PPP 05 
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. Para as paredes que separam os banheiros privativos, o sistema utilizado 

pode o ser de placa única, mostrado anteriormente na Figura 129, pois a parede que 

separa o quarto do banheiro já atenua o ruído em cerca de 60%. Nesse caso, 

propõe-se utilizar um painel de cada lado, passando-se a tubulação hidráulica entre 

as duas. 

Além da utilização de paredes diferenciadas, o mesmo cuidado é necessário 

para a escolha das esquadrias. Todas as portas serão de giro, a fim de evitar 

possíveis frestas, que são recorrentes em portas de correr, e todos os batentes 

selados com feltro ou borracha. As janelas sugeridas, apresentadas no capítulo 

seguinte, são do tipo maximar, que proporcionam vedação eficiente. 

A escolha de vedações e esquadrias diferenciadas, somada às demais 

estratégias mencionadas anteriormente garantem o isolamento acústico satisfatório, 

capaz de proporcionar conforto e privacidade aos usuários da edificação. 
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6 ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS E ELEMENTOS CON STRUTIVOS  

 

Serão descritos a seguir os sistemas e materiais escolhidos para serem 

aplicados no projeto, tendo em vista que as pesquisas e estudos de referência 

direcionam a tomada de decisões. 

Para a especificação dos materiais foram considerados aqueles com 

reconhecida qualidade, a fim de reduzir o desperdício de recursos naturais e 

financeiros em reparos e substituições desnecessários. 

O projeto foi desenvolvido sobre uma malha de 0,60m x 0,60m e a adoção 

dessa coordenação modular teve o objetivo de reduzir perdas de materiais, como 

também reduzir a geração de resíduos na execução. Além disso, a modulação 

favorece a organização espacial dos ambientes e favorece o uso de sistemas 

estruturais industrializados. 

 

6.1 Estrutura 

 

Embora tenha-se cogitado a utilização de sistemas pré-fabricados de 

concreto, dada a velocidade de execução, economia com mão de obra e reduzida 

produção de resíduos e de desperdícios, verificou-se que para a realidade do estado 

do Rio Grande do Norte obras com esse tipo de sistema demandam uma logística 

de transporte de peças provenientes de estados vizinhos, que eleva seu custo de 

modo incompatível com o porte da edificação projetada.  

Por outro lado, tendo em vista o caráter repetitivo do projeto, com potencial 

para reproduzir-se em diferentes terrenos, a utilização da estrutura pré-fabricada 

pode vir a ser estudada e compatibilizada em outra oportunidade, considerando que 

a implantação da edificação em municípios diversos pode gerar demanda por uma 

industrialização da construção, conforme o caso dos Hospitais da Rede Sarah. 

Vantagens do sistema relacionadas ao tempo de execução, qualidade, e 

independência de condições climáticas se aplicam satisfatoriamente a uma 
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construção destinada à assistência à saúde, considerando-se especialmente a 

necessidade de execução sem que seja necessário parar o funcionamento do 

estabelecimento, em casos de reformas e ampliações. 

A priori, entretanto, em razão da atual realidade do Estado em relação a 

disponibilidade de mão de obra e matérias primas, optou-se pela adoção do sistema 

convencional de concreto armado moldado in loco, que proporciona a possibilidade 

de utilizar oferta local. 

 

6.2 Vedações 

 

Para a definição das vedações inicialmente tinha-se a intenção de utilizar 

diferentes tipos de materiais. Além do tijolo cerâmico convencional, cogitou-se 

utilizar painéis de concreto pré-moldado e o Teclev (bloco de concreto leve com 

enchimento e carga de poliestireno expandido reciclado), em razão de melhores 

desempenhos térmicos, acústicos e também no tempo de construção. Entretanto, 

experiências no âmbito da administração pública levaram à constatação que uma 

maior diversidade de materiais para uma mesma obra eleva o custo e pode acarretar 

entraves na contratação de fornecedores. 

Assim, de modo geral, para as vedações, optou-se pelo uso do tijolo cerâmico 

de oito furos, mas que poderá ser utilizado assentado na maior ou na menor 

dimensão, a depender do desempenho térmico ou acústico desejado. Em ambas as 

situações a transmitância térmica do material fica abaixo do máximo desejável para 

a Z8, que é de 3,60W/m²K. O tijolo assentado na menor dimensão com reboco 

apresenta transmitância térmica de 2,24W/m²K, enquanto na maior dimensão, o 

valor fica em 1,61W/m²K. Para envoltória dos ambientes de longa permanência com 

paredes voltadas para o lado do poente (quartos de plantão), bem como naqueles 

em que se deseja uma menor transmissão de ruídos (quartos PPP), é utilizado como 

recurso o assentamento de tijolos na maior dimensão, visto que, a transmissão de 

ruído é reduzida à medida que se aumenta a massa da parede.  

Como já descrito anteriormente, onde é necessário garantir maior isolamento 

acústico entre ambientes, especialmente nos quartos PPP, onde ocorrem as 
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atividades relacionadas ao trabalho de parto, parto e pós-parto, as paredes 

sugeridas são em gesso com tratamento para melhorar o desempenho acústico. 

Para as divisões internas dos ambientes de apoio administrativo, como também 

dos ambientes de apoio logístico (depósitos, almoxarifado) sugere-se o uso de 

placas de gesso, tipo drywall, visto que se considera relevante proporcionar 

flexibilidade na configuração dos ambientes e facilitar a realização de reformas. De 

acordo com o fabricante (Placo), o sistema apresenta vantagens relacionadas a 

rapidez na execução, consequente economia com mão de obra, reduzida geração 

de resíduos ou desperdícios, agilidade na realização de reformas, além de 

resistência ao fogo, isolamento térmico e acústico. 

 

6.3 Esquadrias 

 

Para a definição do tipo de esquadrias considerou-se, especialmente, a relação 

entre custo e durabilidade. Considerou-se, também, a intenção de evitar 

necessidade frequente de reparos, pois em estabelecimentos públicos, muitas 

vezes, isso pode demandar longos períodos de tempo, o que, em se tratando de 

esquadrias, comprometeria as condições de privacidade dos usuários. Ressalta-se, 

ainda, atenção ao desempenho do isolamento acústico desejado para os quartos 

PPP.  

Quando se busca informações sobre os materiais mais usuais atualmente, 

madeira, alumínio e PVC, o primeiro se apresenta como aquele que requer maior 

cuidado com manutenção periódica, pois pode sofrer deformações quando 

submetida a ação do tempo e efeitos de umidade e radiação solar. Entretanto, nos 

ambientes internos, onde as portas ficam protegidas das intempéries, a durabilidade 

do material se apresenta como vantagem. Como alternativa ao custo elevado da 

madeira maciça, optou-se pela escolha da madeira laminada para as portas 

internas, com acabamento em laminado melamínico. Conforme recomendação da 

RDC 50/2002 (BRASIL, 2002), as maçanetas devem ser do tipo alavanca ou 

similares, que facilitem o acionamento para abertura. 
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Para os quartos PPP, onde se deseja proporcionar isolamento acústico, as 

portas devem receber o devido tratamento. Fabricantes como Nivel Som, Madetal, 

Audiobrazil e Acoustic Line, apresentam opções com aspecto leve e discreto, sem 

aparência divergente em relação às portas convencionais, conforme Figura 132 e 

Figura 133. 

 

Figura 132 – Porta acústica Madetal 34dB 

 

Fonte: http://www.madetal.net/2016/08/porta-

acustica-34-db/ 

 

Figura 133 – porta acústica instalada 

 

Fonte: http://www.nivelsom.com.br/porta-

acustica-em-madeira-s9970.html?s=51 

 

O tratamento acústico é garantido pela aplicação de elementos como miolo 

isolante com camadas de manta acústica, caixilhos com vedação em borracha 

compressível (Figura 134) e sistema de vedação na soleira que impossibilita a 

passagem do som (Figura 135). 

O desempenho acústico das esquadrias em PVC é ressaltado por todos os 

fabricantes consultados (a exemplo de Lohn, Weiku, Chance e Lumina), como sendo 

superior a de outros materiais, especialmente em razão da ausência de frestas em 

sua composição. Associado ao uso de vidros duplos com câmara de ar (Figura 136), 

reduz significativamente a propagação de ruídos.  

Frente ao isolamento acústico desejado para os quartos PPP, considera-se que 

este material é o mais indicado para as janelas desses ambientes. Os modelos do 
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tipo basculante (“maxim-ar”), nos quais a folha é projetada para o lado externo do 

ambiente, possibilitam abertura de até 90º, aumentando a área útil para captação de 

ventilação natural (Figura 137), e, quando fechadas, o sistema de vedação com 

borracha garante eficiente isolamento acústico. A possibilidade do uso de micro 

persianas embutidas entre os vidros (Figura 138) permite regular a luminosidade do 

ambiente, como também confere privacidade aos usuários. 

 

Figura 134 – Detalhe de vedação de porta 
acústica 

 

Fonte: http://www.acousticline.com.br/porta-
acustica-madeira.php 

Figura 135 – Detalhe de veda-piso em porta 
acústica 

 

Fonte: http://www.madetal.net/2016/08/porta-

acustica-34-db/ 

 

Figura 136 – Vidro duplo em esquadria de PVC 

 

Fonte: http://www.casacomvidro.com.br/esquadria-de-pvc/ 
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Figura 137 – Janelas maxim-ar 

 

Fonte: 

https://buscacliente.s3.amazonaws.com/032fdc

52-5fc5-4574-bb5e-

7d12fef3f1ef/imagens/quanto-custa-janela-

maxim-ar.jpg 

Figura 138 – Janela maxim-ar com micropersianas 

 

Fonte: 
http://www.janelasantiruidoacousticclass.com/janel

as-anti-ruido/janelas-anti-ruido-com-micro-
persiana/ 

 

 Para os demais ambientes, onde o isolamento acústico é dispensável, indica-

se o uso de janelas em alumínio e vidro, que apresentam vantagens relacionadas a 

variedade, durabilidade, porém a um custo mais baixo que o PVC. 

 

6.4 Cobertura 

 

Para definição do tipo de cobertura, levou-se em consideração, também, as 

diretrizes construtivas para a zona bioclimática 8, que priorizam superfícies leves e 

refletoras da radiação solar, como meio de reduzir o ganho térmico dentro da 

edificação e, consequentemente, reduzir o consumo energético com soluções de 

resfriamento artificial. Desse modo, optou-se por definir a cobertura da edificação em 

telhas de alumínio, com isolamento termoacústico em poliestireno expandido.  

De acordo com o fabricante Belmetal esse sistema é composto por duas telhas 

(trapezoidais ou onduladas) de alumínio espaçadas por um perfil tipo cartola ou 
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ômega, com miolo isolante que pode ser de lã de rocha, lã de vidro ou poliestireno 

expandido (Figura 139). Apresenta vantagens como isolamento térmico contra calor 

ou frio, isolamento acústico, pois o miolo atua por difusão e absorção de ondas 

sonoras, economia, manutenção eventual, podendo ser substituídas, se necessário, 

segurança contra incêndio, pois a lã de vidro é incombustível e o poliestireno retarda 

as chamas. Além disso, apresenta a possibilidade de variação cromática.  

 

Figura 139 – Telha de alumínio com isolamento termoacústico 

 

Fonte: http://www.belmetal.com.br/uploads/pdf/Catalogo_Tecnico_Telhas.pdf 

 

As propriedades térmicas do alumínio são disponibilizadas na NBR 15220: 
‐ Densidade: 2.700kg/m3 

‐ Condutividade: 230W/(m.K) 

‐ Absortância: 0,05 

‐ Emissividade: 0,05 

‐ Calor específico: 0,88 W/(m.K) 

 De acordo com informações disponibilizadas no anexo V da portaria 50/2013 

do INMETRO, o sistema composto pela telha termoacústica, a laje pré-moldada e a 

câmara de ar entre elas, tem transmitância térmica de 0,65 W/(m2.k), estando, 

portanto, abaixo do máximo de 2,30 W/(m2.k) indicados pela NBR 15220. Optou-se 

pela escolha da cor amarelo claro, que apresenta absortância 0,30, indicando que 

reflete uma maior quantidade de calor do que a que é absorvida. 

Para o apoio da cobertura, sugere-se nessa proposta o uso de estrutura de 

madeira. Considera-se, porém, que, por se tratar de um projeto com possibilidade de 
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repetição, o sistema industrializado com estrutura metálica também é adequado para 

adoção no projeto. 

 

6.5 Pisos e revestimentos 

 

Para o acabamento de piso optou-se pelo piso industrial de alta resistência – 

o granilite polido. O fabricante Pisotérmico define o material como uma massa de 

cimento com pedaços de pedras (mármore, calcário, quartzo, dentre outros) de 

diferentes tamanhos. Sua resistência é devida aos minérios presentes na 

composição. Possui vida útil longa, embora esteja sujeito ao aparecimento de 

fissuras ou trincas, mesmo que essas possam ser imperceptíveis e não 

comprometam seu desempenho.  

Trata-se de um material com acabamento monolítico, o que favorece o 

processo de limpeza e assepsia exigido em certos ambientes destinados a 

atividades de assistência à saúde. Esse acabamento também favorece o 

desempenho acústico da edificação, uma vez que não há ocorrência de rejuntes que 

venham a provocar trepidações em carrinhos de limpeza, de distribuição de 

refeições e de materiais, por exemplo. 

Outra vantagem é sua resistência e durabilidade, ponto de extrema 

relevância, especialmente em se tratando de edificação submetida à gestão pública, 

o que dificulta os processos de manutenção preventiva. 

Paras as áreas molhadas - banheiros, copa e abrigo de resíduos recomenda-

se o uso de cerâmica esmaltada PEI 4 em pisos e paredes. 

Externamente, a disposição de áreas permeáveis ameniza a solicitação da 

rede pública de drenagem urbana e propicia a manutenção do equilíbrio natural por 

meio da infiltração da água de chuva através do solo e consequente reposição dos 

níveis do lençol freático. Nas áreas externas pavimentadas, o uso de pavimentos 

permeáveis, como o concreto intertravado e o cobograma, adotados no projeto, 

facilita a infiltração da água no solo. 
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6.6 Louças, metais e bancadas 

 

Visando à redução do consumo de água, orienta-se o uso em banheiros e 

sanitários, de bacias dotadas de sistemas de descarga com volume nominal de seis 

litros e com duplo acionamento. Nas torneiras dos ambientes em que não se 

realizam atividades que demandem higienização criteriosa de materiais e insumos, 

recomenda-se o uso de torneiras com arejadores. Para os chuveiros, recomenda-se 

registros reguladores de vazão. Tais medidas contribuem ainda para a redução do 

volume de esgotos a serem coletados e tratados. 

De acordo com determinação da RDC 50/2002 (BRASIL, 2002) nos 

ambientes de assistência, em que os pacientes sejam examinadas, manipuladas, 

medicadas, tocadas ou tratadas, bem como nos ambientes em que haja manuseio 

de insumos, amostras, medicamentos e alimentos, as torneiras das pias e/ou 

lavatórios devem possuir comandos do tipo que dispensem contato das mãos para o 

fechamento da água, conforme modelos apresentados na Figura 140 e na Figura 

141, cujo acionamento de alavanca, permite ativação ou desativação pelo cotovelo, 

por exemplo.  

 

Figura 140 – Torneira de parede com 
acionamento por alavanca (Asti 1158) 

 
Fonte: http://toccasa.com.br/produtos/torneira-

clinica-parede-p-lavatorio-1158/ 

Figura 141 – Torneira de mesa com acionamento 
por alavanca (Asti1165) 

 
Fonte: http://toccasa.com.br/produtos/torneira-

clinicahospitalar-asti-1165/ 

 

 Além disso, é necessário disponibilizar junto aos lavatórios dispensadores de 

sabão líquido degermante e recurso para secagem das mãos. 
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 Nas salas de utilidades, as cubas utilizadas para limpeza de materiais e 

insumos devem ser do tipo profundas, com dimensões superiores às de uso 

doméstico. Nos ambientes também se disponbiliza cuba de despejo, ligada à rede 

esgoto (conjunto exemplificado na Figura 142). 

 

Figura 142 – cuba profunda e pia de despejo 

 

Fonte: http://s6.vermais.com/f/1262/104361/2750613/image.jpg?TJS 

 

Nos Depósitos de Material de Limpeza (DML), devem ser instalados tanques 

de lavagem. Nos ambientes de procedimentos e assistência recomenda-se o uso de 

peças e bancadas em inox, devido à superfície monolítica, resistente. Para 

ambientes como banheiros e áreas de higienização, sugere-se o uso de bancadas 

em granito. 

Não foram propostas cubas específicas ou banheiras embutidas para 

higienização de recém-nascidos, visto que o berço de acrílico é portátil e pode ser 

utilizado como banheira, apoiado sobre as bancadas previstas nos quartos PPP e 

nos alojamentos. Essa alternativa foi observada na Maternidade Leide Morais e 

demonstrou funcionalidade satisfatória. 

 

6.7 Reservatório e gestão de água 

 

O reservatório de água foi localizado em uma extremidade do bloco 

intermediário, sobre um dos vestiários de funcionários. Além do favorecer o acesso 
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nos casos de manutenção, a localização central racionaliza o quantitativo de 

tubulação necessária, reduzindo custos de implantação.  

O dimensionamento considerou a unidade ampliada e a população estimada 

de 21 usuários fixos, entre pacientes e acompanhantes e 15 usuários circulantes. 

Utilizando-se os parâmetros de consumo ditados pela RDC 50/2002 (BRASIL, 2002), 

estima-se um consumo de 120l/dia para cada paciente interno, 10l/dia para cada 

usuário circulante e 50l/dia para cada funcionário. Levando em conta a presença de 

um recém nascido para cada paciente interna, a previsão de 120l/dia foi aumentada 

para 150l/dia. A norma determina, também, a necessidade de se prever autonomia 

mínima de 2 dias, no caso de abastecimento a partir da rede pública, em razão da 

confiabilidade do sistema de distribuição. 

Desse modo, o consumo previsto considera: 

- 5 internos x 150l x 2 dias = 1500l; 

- 5 acompanhantes x 150l x 2 dias = 1500l; 

- 15 usuários externos (visitantes, fornecedores, colaboradores eventuais) x 10l 

x 2 dias = 300l; 

- 11 funcionários x 50l x 2 dias = 1100l. 

O consumo previsto para os usuários totaliza 4.400l. Além disso, sem 

determinar cotas específicas a norma estabelece que deve-se prever reserva para 

limpeza e zeladoria, rega de jardins, reserva de incêndio e, se for o caso, central de 

ar condicionado. Com isso, a área aproximada de 13m2, disponível sobre o vestiário 

é suficiente para reservar o volume de água compatível com o consumo da unidade, 

que não ultrapassa os 10.000l. 

Seguindo determinação da RDC 50/2002 (BRASIL, 2002) o reservatório é 

compartimentado a fim de permitir operações de limpeza e manutenção sem 

interromper o fornecimento.  

A água aquecida é obrigatória nas instalações de bancadas destinadas à 

higienização e cuidados com o recém-nascido, e também em ambientes como: salas 

de exames e admissão de parturientes, quartos PPP, quartos / enfermarias de 

alojamento conjunto e seus respectivos banheiros e área para higienização das 
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mãos. Tendo isso em vista, o aquecimento solar de água é um ponto a ser 

considerado nas diferentes possibilidades de implantação do projeto, como 

alternativa ao uso de aquecimento por energia elétrica. Entretanto, nesse trabalho 

não se chegou ao estudo dessa possibilidade, salientando-se que é necessário 

averiguar o melhor posicionamento do coletor em relação à orientação ao norte 

geográfico e a inclinação em relação ao plano horizontal. Uma vez que o sistema de 

aquecimento solar de água é considerado viável para edificações destinadas à 

habitação de interesse social, considera-se que seja viável também para o projeto 

desenvolvido, ressaltando-se o fato de ser uma edificação a ser construída e 

mantida com recursos públicos. 

Para proporcionar redução no consumo de água potável, leva a sugestão de, 

para atender à demanda por irrigação de áreas verdes, ser adotado um sistema de 

aproveitamento de águas pluviais (sua captação, reserva e distribuição). Apesar 

desse trabalho não ter chegado ao estudo desse tipo de sistema, considera-se sua 

relevância, dada, ainda, sua contribuição para a redução da vazão de descarga para 

o sistema de drenagem urbana. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente às expectativas que envolvem o parto e o nascimento de uma nova vida, 

encontra-se a necessidade de possibilitar a ocorrência desses eventos em local que 

remeta à atmosfera familiar, ao mesmo tempo em que o ambiente garanta 

segurança à mãe e ao recém-nascido, em casos de eventuais intercorrências. 

Com o desenvolvimento desse projeto para um Centro de Parto Normal Peri-

hospitalar intenciona-se concretizar uma solução compatível com as exigências 

normativas para as edificações dos serviços de atenção obstétrica e neonatal como 

também com os anseios dos usuários desse tipo de serviço.  

Tem-se verificado, na prática, que reformas e ampliações, realizadas a fim de 

receber esses serviços, em edificações existentes e que compartilham espaço com 

atividades hospitalares, não são eficientes em proporcionar aos usuários as 

condições de conforto e humanização exigidas pelas normas e que geram 

expectativas nos usuários. 

Conforme compreendido a partir dos estudos de referência teórica e também 

empírica, os ambientes que se comunicam com o exterior, possibilitando contato 

com elementos da natureza, aqueles favorecem a convivência entre os usuários, e, 

especialmente os que oferecem conforto térmico e acústico, contribuem para a 

efetivar a humanização nos estabelecimentos de saúde.  

Diante disso, buscou-se propor uma edificação que promova as sensações de 

acolhimento e bem estar desde o primeiro contato dos usuários. Apesar das 

unidades funcionais variadas, a organização de modo setorizado evita confrontos de 

fluxos e conflitos entre atividades. As áreas de jardins difusas ao longo da edificação 

e posicionadas entre todos os blocos, integrando-se a sala de recepção e espera, 

refeitório, circulações, enfermarias, e quartos PPP, possibilita aos usuários dos 

diversos setores do estabelecimento o desejado contato com o meio externo.  

A convivência entre as pessoas, inclusive de perfis distintos (como pacientes, 

acompanhantes, visitantes e funcionários) é estimulada com a proposição de áreas 

comuns, como sala de espera, refeitório e área multiuso, ambientes estes que se 
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estendem a áreas externas ajardinadas. Ao mesmo tempo, a privacidade, quando 

desejada, é possibilitada até mesmo em ambientes coletivos, como as enfermarias, 

que dispõem de divisórias entre leitos, preservando a individualidade de cada um.  

Considerando-se que condições desfavoráveis de conforto poderiam 

comprometer os efeitos da humanização dos ambientes, grande parte do trabalho foi 

dedicada à busca por soluções que gerassem sensações térmicas e acústicas 

adequadas. Tendo-se chegado a proposições como: diferentes maneiras de se 

aplicar um mesmo material construtivo (tijolo deitado, tijolo em pé), uso de materiais 

diferentes do convencional (telhas termo acústicas) uso de elementos acessórios à 

edificação (como brise-soleil para proteção das fachadas e aberturas), uso de 

materiais de custo mais elevado, porém com desempenho mais satisfatório (caso 

das paredes e esquadrias com tratamento acústico). 

O desafio de estudar a possibilidade de implantação do projeto em diferentes 

terrenos, preservando-se as condições de conforto, além de atentar para a 

complexidade funcional que um estabelecimento de saúde apresenta, potencializa 

uma hipotética utilização futura da proposta, pois não restringe sua aplicação a uma 

única situação. Além disso, a alternativa de ampliação programada favorece a 

utilização do projeto em circunstâncias de diferentes demandas, como também 

permite a adaptação ao longo do tempo. A maneira como foi idealizada a área de 

ampliação permite execução de obra sem interferência nas áreas pré-existentes. 

Quanto à solução final, procurou-se optar por escolhas viáveis economicamente 

para a realidade do estado do Rio Grande do Norte, como também levando em 

consideração as dificuldades de utilização de recursos financeiros quando se trata 

de obras no âmbito da administração pública. No entanto, algumas alternativas, 

como, por exemplo, o tratamento acústico de vedações e esquadrias podem ser 

consideradas de alto custo para os padrões praticados na região. Porém, apesar do 

custo mais elevado, são necessárias para a efetiva proposição das condições de 

conforto e humanização esperadas, e podem ser compensadas pela adoção de 

outras medidas que contribuam para a economia em outras áreas.  

Diante do exposto, considera-se que a proposta apresentada responde aos 

objetivos firmados inicialmente. Entretanto, o problema trabalhado não se exaure por 

completo, visto que ficam em aberto para aprofundamento, aspectos relevantes a 
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serem considerados em projetos dessa natureza (a exemplo do paisagismo e da 

arquitetura de interiores) além daqueles relacionados a sustentabilidade, (como o 

reaproveitamento de água, aquecimento solar e eficiência energética). Embora 

esses aspectos não tenham sido aprofundados, por não estarem inclusos entre os 

objetivos do trabalho, ficam como recomendação para possíveis desdobramentos, 

pois podem gerar significativa economia de recursos ao longo da vida útil da 

edificação e influenciar algumas determinações. 

As decisões fundamentadas em pesquisas decorrem de reflexões conduzidas 

pelo método aplicado no Mestrado Profissional, tirando-se proveito dos conteúdos 

produzidos no transcurso de todas as disciplinas, sobretudo quanto à preparação de 

um embasamento teórico metodológico para o desenvolvimento do projeto. Este 

enfoque, que valoriza todo o processo de projetação, certamente contribuirá para o 

amadurecimento em futuras experiências profissionais. 
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APÊNDICE A – MUNICÍPIOS DO RN INSERIDOS NA Z8 

 

1) Afonso Bezerra 2) Alto do Rodrigues 3) Apodi 
4) Areia Branca 5) Arês 6) Baía Formosa 
7) Baraúna 8) Barcelona 9) Bento Fernandes 
10) Boa Saúde 11) Bom Jesus 12) Brejinho 
13) Caiçara do Norte 14) Caiçara do Rio do Vento 15) Campo Redondo 
16) Canguaretama 17) Caraúbas 18) Carnaubais 
19) Ceará-Mirim 20) Parnamirim 21) Equador 
22) Espírito Santo 23) Extremoz 24) Felipe Guerra 
25) Fernando Pedroza 26) Galinhos 27) Goianinha 
28) Grossos 29) Guamaré 30) Ielmo Marinho 
31) Jaçanã 32) Jandaíra 33) Japi 
34) Jardim de Angicos 35) João Câmara 36) Lagoa Danta 
37) Lagoa de Pedras 38) Lagoa de Velhos 39) Lagoa Nova 
40) Lagoa Salgada 41) Lajes 42) Lajes Pintadas 
43) Macaíba 44) Macau 45) Maxaranguape 
46) Montanhas 47) Monte Alegre 48) Monte das Gameleiras 
49) Natal 50) Nísia Floresta 51) Nova Cruz 
52) Parazinho 53) Rio do Fogo 54) Passa e Fica 
55) Passagem 56) Santa Maria 57) Pedra Grande 
58) Pedra Preta 59) Pedro Avelino 60) Pedro Velho 
61) Pendências 62) Poço Branco 63) Porto do Mangue 
64) Presidente Juscelino 65) Pureza 66) Riachuelo 
67) Tibau 68) Ruy Barbosa 69) Santa Cruz 
70) Santo Antônio 71) São Bento do Norte 72) São Bento do Trairi 
73) São G. do Amarante 74) São José de Mipibu 75) São José do Campestre 
76) S. M. do Gostoso 77) São Paulo do Potengi 78) São Pedro 
79) São Tomé 80) Senador Eloi de Souza 81) Sem. Georgino Avelino 
82) Serra de São Bento 83) Serra do Mel 84) Serrinha 
85) Sítio Novo 86) Taipu 87) Tangará 
88) Tibau do Sul 89) Touros 90) Várzea 
91) Vera Cruz 92) Vila Flor  

Fonte: elaboração a partir do software ZBBR, 2015. 
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APÊNDICE B – PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA: AMBIENTES D EMANDADOS POR ATIVIDADE 

• observações em vermelho evidenciam atividades que não necessitam de ambiente exclusivo. 

ATIVIDADE AMBIENTE NECESSÁRIO 

A
C

O
LH

IM
EN

TO
 

Acolhimento dos usuários Sala de recepção 

Realizar registro de pacientes Sala de recepção 

Arquivar prontuários e documentos cotidianos Sala de arquivo 

Proporcionar condições de espera Sala de espera 

Proporcionar condições de higiene pessoal aos usuários em espera Sanitários para pacientes e acompanhantes próximos à sala de espera 

Realizar consulta médica ou de enfermagem/exames para proceder 
admissão 

Sala de exames 

Proporcionar condições de higiene pessoal Sanitário anexo à sala de exames 

Possibilitar mobilidade/transferência de pacientes Área de embarque e desembarque de ambulâncias/veículos 

Garantir armazenamento de macas e cadeiras de rodas Área de guarda de macas e cadeiras de rodas 

TR
A

B
A

LH
O

 D
E 

P
A

R
TO

 Realizar admissão de paciente em trabalho de parto Quarto PPP 

Proporcionar condições de higiene pessoal às usuárias admitidas Banheiro anexo ao quarto PPP 

Garantir a guarda de pertences dos usuários Área de guarda de pertences, dentro do próprio quarto PPP 

Executar e registrar a assistência de enfermagem de modo contínuo 
(24h) 

Posto de enfermagem e sala de serviços 

Registrar a assistência médica de modo contínuo (24h) Área de prescrição médica 

Possibilitar que a parturiente se movimente e caminhe durante o 
trabalho de parto 

Área de deambulação interna e externa 

Possibilitar realização terapias integrativas Sala multi-uso 

P
A

R
TO

 E
  

P
Ó

S-
P

A
R

TO
 

Possibilitar realização do parto na posição desejada pela parturiente Quarto PPP 

Possibilitar realização do parto na água Quarto PPP com banheira 

Possibilitar higienização das mãos dos profissionais da equipe Área de higienização de mãos (pia na bancada de higienização do recém 
nascido) 

Possibilitar primeiros cuidados, assistência e higienização do recém-
nascido 

Área de higienização de recém nascido dentro do próprio quarto PPP 

Garantir acomodação/internação de pacientes, recém nascidos e 
acompanhantes  

Quarto PPP 

  



148 
 

ATIVIDADE AMBIENTE NECESSÁRIO 
IN

TE
R

N
A

Ç
Ã

O
 

Garantir acomodação/internação de pacientes, recém nascidos e 
acompanhantes em caso de necessidade de desocupação de quartos PPP 

Quartos de alojamento conjunto 

Proporcionar condições de higiene pessoal às usuárias internadas Banheiro anexo às enfermarias de alojamento conjunto 

Possibilitar higienização do recém-nascido Área de higienização dentro da enfermaria de alojamento conjunto 

Executar e registrar a assistência de enfermagem de modo contínuo (24h) Posto de enfermagem e sala de serviços (pode ser compartilhado com o 
setor de PPP) 

Registrar a assistência médica de modo contínuo (24h) Área de prescrição médica 

Possibilitar acomodação para acompanhantes, em momentos que seja 
necessário deixar o quarto PPP 

Sala de estar para acompanhantes (compartilhada com multi-uso) 

Proporcionar condições de higiene pessoal para acompanhantes Banheiros para acompanhantes (acompanhantes podem utilizar o 
banheiro do próprio quarto) 

A
P

O
IO

 
TÉ

C
N

IC
O

 Disponibilizar alimentação para pacientes (refeições preparadas de modo 
terceirizado) 

Copa 

Disponibilizar alimentação para acompanhantes e funcionários Copa/refeitório 

Higienizar e guardar utensílios utilizados nas refeições Copa 

Armazenar e distribuir medicamentos dentro da unidade Farmácia satélite (pode ser armários nos postos de enfermagem) 

A
P

O
IO

 L
O

G
ÍS

TI
C

O
 

Armazenar equipamentos utilizados nos atendimentos Depósito de equipamentos 

Providenciar recolhimento de roupas sujas Rouparia – área suja 

Proporcionar reposição de roupas limpas Rouparia – área limpa 

Armazenar equipamentos e materiais em desuso Oficina de manutenção 

Realizar manutenção em materiais e equipamentos Oficina de manutenção 

Possibilitar guarda de veículos (ambulâncias e particulares) Garagem/estacionamento 

Abastecimento de água Reservatórios 

Armazenamento de gases medicinais Casa de gases 

Armazenar, de maneira segregada, os resíduos gerados no estabelecimento 
até o momento da coleta 

Abrigo de resíduos de serviços de saúde (externo) 

C
O

N
FO

R
TO

 E
 

H
IG

IE
N

E 

Promover conforto e higiene de funcionários Vestiários centrais 

Possibilitar repouso aos funcionários Quartos de plantão (masculino e feminino) 

Proporcionar aos funcionários condições de higiene pessoal Banheiros anexos aos quartos de plantão 

Possibilitar acomodação para funcionários, em momentos de intervalo de 
trabalho 

Sala de estar para funcionários (podem utilizar refeitório / sala multiuso) 
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ATIVIDADE AMBIENTE NECESSÁRIO 
LI

M
P

EZ
A

 E
 

ZE
LA

D
O

R
IA

 Higienizar e armazenar os materiais e instrumentos utilizados nos 
procedimentos 

Sala de utilidades 

Armazenar temporariamente os resíduos gerados no estabelecimento Sala de utilidades 

Higienizar os ambientes Depósito de material de limpeza (DML) 

A
P

O
IO

 A
D

M
IN

. Realizar atividades administrativas Sala administrativa 

Dirigir os serviços clínicos, técnicos e de enfermagem Sala de direção 

Arquivar prontuários e documentos por prazo indeterminado Sala de arquivo geral 

Promover reuniões com usuários ou treinamento em serviços de 
funcionários 

Sala de reuniões 

Realizar o controle de freqüência de funcionários Área de registro de ponto 
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APÊNDICE C – PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA: CARACTERÍST ICAS E NECESSIDADES DOS AMBIENTES  

 

AMBIENTE 

USUÁRIOS MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS 
ÁREA OU 

DIMENSÕES 
MÍNIMAS 

CONDIÇÕES DE CONFORTO 

INSTALAÇÕES 
NECESSÁRIAS 

SUGESTÃO DE LAYOUT 
FIXOS NÃO FIXOS FIXOS NÃO FIXOS 

LUMÍNICO 
(NATURAL/ 
ARTIFICIAL) 

VENTILAÇÃO 
(NATURAL/ 
ARTIFICIAL) 

ACÚSTICO 

Área externa para 
desembarque de 
ambulâncias e veículos 

-- 

 Vigilante 
Se ambulância: 
- Motorista, 
- Parturiente, 
- Acompanhante, 
- Profissional de assistência 
Se veículo particular: 
- Motorista, 
- Parturiente, 
- acompanhante. 

-- 

Ambulâncias e 
veículos (01 
por vez) 

21m
2
 (RDC 

50/2002) 
Sem necessidades 
específicas 

Sem necessidades 
específicas 

Sem 
necessidades 
específicas 

- Iluminação artificial  

Área de guarda de 
macas e cadeiras de 
rodas 

-- 

- 01 pessoa para guardar, ou 
apanhar o equipamento. 

-- 

- 02 macas, 
- 02 cadeiras 
de rodas. 

6,2m
2 

(conforme 
proposta de 
layout, 
considerando 
2 macas e 2 
cadeiras de 
rodas) 

Sem necessidades 
específicas 

Sem necessidades 
específicas 

Sem 
necessidades 
específicas 

- Iluminação artificial 

 

Sala de recepção - Recepcionista - 01 parturiente 
- 02 acompanhantes 

- balcão, 
- mesa de apoio, 
- cadeira para 
recepcionista, 
- telefone, 
- computador, 
- impressora. 

-- 

7,2m
2
 

(conforme 
layout do 
somasus) 
Ou 12m

2
 

(conforme 
Portaria 
11/2015) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural / visualização 
do exterior 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
dispor de 
condicionamen
to acústico que 
favoreça a 
comunicação 
entre os 
usuários 

- Iluminação artificial 
- Instalações elétricas 
- Telefonia 
- Internet 

 

Sala de arquivo 

-- 

- 01 funcionário que irá acessar 
os documentos 

- Estantes / 
armários 
- Mesa de apoio 

-- 

A depender da 
tecnologia 
utilizada, pois 
o arquivo 
pode ser todo 
digital 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

-- 

- Iluminação artificial 
A depender da 
tecnologia utilizada, 
pode ser necessário: 
- Instalações elétricas 
- Telefonia 
- Internet 

 

Sala de Espera 

-- 

- 05 parturientes 
- 05 acompanhantes 
- 02 usuários avulsos 

- 12 cadeiras (ou 
poltronas, ou 
sofás distribuídos 
de modo a 
acomodar 20 
usuários) 
- Bebedouro 

-  Lixeira com 
tampa e pedal 

-- 

1,3m
2
 por 

pessoa (RDC 
50/2002 
Ou 12m

2
 

(Portaria 
11/2015) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural / visualização 
do exterior 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
dispor de 
condicionamen
to acústico que 
favoreça a 
comunicação 
entre os 
usuários 

- Iluminação artificial 
- Tomadas elétricas 
- Água fria 
(bebedouro) 

 
Sanitários para público 
(acessíveis) -- 

- 01 usuário por vez - Peças sanitárias 
(vaso e lavatório) 
- Barras de apoio 

-- 
2,55m

2
 (NBR 

9050) 
- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- Água fria 
- Iluminação artificial 
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Sala de exames 01 profissional 
(médico ou 
enfermeiro) 

- 01 parturiente 
- 01 acompanhante 

- mesa de 
atendimento, 
- cadeira para o 
profissional - 
consulta, 
- armário ou 
gaveteiro para 
guarda de 
materiais, 
- cadeira para 
paciente, 
- cadeira para 
acompanhante, 
- maca de exames, 
- escada 02 
degraus, 
- cadeira para o 
profissional - 
exame 

- equipamento 
de 
ultrassonografi
a, 

 

9,00m
2
 

(Portaria 
11/2015) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
isolamento 
acústico para 
proporcionar 
privacidade no 
atendimento. 

- Iluminação artificial 
- Água fria 
- Água quente (RDC 
50/2002) 
- Iluminação artificial 
- Telefonia 
- Elétrica 
Para exames de 
ultrassonografia: 
- ar comprimido 
medicinal (pode ser 
portátil); 
- ar condicionado; 
- elétrica de 
emergência; 
- elétrica diferenciada; 
- a depender do 
equipamento 
 

 

Sanitário anexo à sala 
de exames -- 

- 01 usuário por vez - Peças sanitárias 
(vaso e lavatório) 
- Barras de apoio 

-- 
2,55m

2
 (NBR 

9050) 
- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- Água fria 
- Iluminação artificial 
 

 

Quarto PPP - 01 parturiente 
- 01 
acompanhante 

- 02 profissionais 
- 01 doula 

- Cama regulável 
(PPP) ou cama em 
alvenaria com 
colchão, 
- poltrona do 
acompanhante, 
- berço para o 
recém nascido, 
- barra fixa ou 
escada de ling, 
- mocho para 
equipe, 
- mesa de refeição 
- lixeira com 
tampa e pedal 
 

- bola de bobat 
ou cavalinho, 
- cadeirinha, 
 - balança para 
recém-nascido; 
- mesa auxiliar, 
- Foco de luz 
móvel, 
- mesa de três 
faces para 
reanimação 
com fonte de 
calor radiante; 
- material para 
aspiração 
- material para 
ventilação 

14,50m
2
 

(Portaria 
11/2015), com 
dimensão 
mínima de 
3,20m 

- iluminação natural - ventilação natural - Importante 
proporcionar 
isolamento 
acústico 
visando a 
privacidade no 
atendimento, 
bem como 
evitar a 
propagação de 
ruídos para 
ambientes 
adjacentes. 

- Iluminação artificial 
- água fria 
RDC 50/2002: 
- ar comprimido 
medicinal 
- elétrica de 
emergência 
Portaria 11/2015: 
- água quente 
- oxigênio 
- sinalização de 
enfermagem 
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Área de higienização do 
RN dentro do próprio 
quarto PPP 

-- 

- 01 usuário + RN Bancada de apoio 
com cuba 
profunda e 
chuveiro elétrico. 

-- 

4,0m
2
 (RDC 

36/2008) – 
esta área está 
inclusa na 
área do quarto 
PPP, não 
sendo 
necessário 
prever 
dimensões 
adicionais  

- idem quarto PPP, 
pois esta área está 
dentro do ambiente 

- idem quarto PPP, pois 
esta área está dentro 
do ambiente 

- idem quarto 
PPP, pois essa 
área está 
dentro do 
ambiente 

- água fria, 
- água quente 
(chuveiro) 

 

 

Banheiro anexo ao 
quarto PPP 

-- 

- 01 usuária por vez + 01 
acompanhante ou 01 
profissional 

- Peças sanitárias 
(vaso, lavatório, 
chuveiro), 
- barras e banco 
de apoio 
- Cesto para 
roupas usadas 

-- 

4,80m
2
, com 

dimensão 
mínima de 
1,70m 
(Portaria 
11/2015) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

-- 

- iluminação artificial 
- água fria 
- água quente 

 

Quarto PPP com 
banheira 

- 01 parturiente 
- 01 
acompanhante 
- 01 recém 
nascido 

- 01 obstetra 
- 01 técnico de enfermagem 
- 01 pediatra 
- 01 doula 

- Idem quarto PPP 
+ 
- Banheira 
 

Idem quarto 
PPP 

18,00m
2
 com 

dimensão 
mínima de 
3,20m 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
proporcionar 
isolamento 
acústico 
visando a 
privacidade no 
atendimento, 
bem como 
evitar a 
propagação de 
ruídos para 
ambientes 
adjacentes. 

- Iluminação artificial 
- água fria 
- ar comprimido 
medicinal 
- elétrica de 
emergência 

 

Posto de enfermagem e 
serviços 

- 02 enfermeiras 
- 02 técnicos de 
enfermagem 

-- 

- Bancada de 
apoio com pia e 
lavatório de mãos 
- cadeiras para os 
membros da 
equipe 
- armário 
- armário 
suspenso 

- 
equipamentos 
e materiais 
que são 
recorrentemen
te usados na 
assistência 
ficam 
armazenados 
nesse 
ambiente, 
devidamente 
acondicionado
s em armários. 

6,0m
2
 (RDC 

50/2002) – 
inclusa nessa 
área a sala de 
serviços 
Ou 2,50m

2 

(portaria 
11/2015) -- -- 

- Importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
favorecer o 
processo de 
assistência 

- Água fria, 
- Elétrica de 
emergência 

Área de prescrição 

-- 

- 02 profissionais - bancada/mesa 
de apoio 
- 02 cadeiras 

-- 

2,0m
2
 (RDC 

50/2002) 
- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
favorecer a 
concentração 
do profissional 

- Iluminação artificial  
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Área de deambulação  - Todas as parturientes e 
acompanhantes podem utilizar a 
área simultaneamente, ou seja, 
cerca de 10 pessoas 
- profissionais 

- bancos para 
sentar 

-- 

20,00m
2
 

(Portaria 
11/2015) 

- A área deve ser 
coberta, com acesso 
a área externa. 
Importante prever 
elementos de 
sombreamento para 
não inibir sua 
utilização. 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

-- 

 

Sala multi-uso 

-- 

- Todas as parturientes e 
acompanhantes podem utilizar o 
ambiente simultaneamente, ou 
seja, cerca de 10 pessoas 
- profissionais 

A depender da 
atividade 
realizada 

A depender da 
atividade 
realizada 

1,30m
2
 por 

pessoa 
(parâmetro da 
RDC 50/2002 
para sala de 
espera) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
favorecer a 
realização das 
atividades, bem 
como 
isolamento 
acústico, para 
evitar absorção 
de ruídos 
provenientes 
de fontes 
sonoras 
externas. 

- Iluminação artificial 
- Instalações elétricas 
- A depender das 
atividades realizadas 

 
 

 

Enfermaria de 
alojamento conjunto 

-04 parturientes 
- 04 
acompanhante 

- 04 profissionais 
- 04 visitantes 
 
 

- cama 
- poltrona para 
acompanhante 
- berço de 
material de fácil 
limpeza, 
desinfecção e que 
permita a 
visualização 
lateral. 
- mesinha para 
refeição  
- armário para 
guarda de 
pertences 
- Lixeira com 
tampa e pedal 
- bancada com pia 
e chuveiro elétrico 
para higienização 
do RN 
 

- balança para 
recém-nascido; 
- prever 
divisórias ou 
cortinas que 
garantam 
privacidade em 
cada leito 

6,00m
2
 por 

leito = 
24,00m

2
 

- Deve dispor de 
iluminação natural 

- Deve dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
dispor de 
isolamento 
acústico para 
evitar absorção 
de ruídos 
provenientes 
de fontes 
sonoras 
externas, bem 
como evitar 
propagação de 
ruídos gerados 
no ambiente. 
- Também é 
importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
evitar 
propagação de 
ruídos dentro 
do próprio 
ambiente 

- água fria 
- água quente 
SOMASUS: 
- Elétrica diferenciada 
- Ar-condicionado 
- Elétrica de 
emergência  
- Vácuo clínico (um a 
cada dois leitos). 
- Oxigênio. 
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Banheiro anexo à 
enfermaria de 
alojamento conjunto 

-- 

- 01 usuária por vez + 01 
acompanhante ou 01 
profissional 

- Peças sanitárias 
(vaso, lavatório, 
chuveiro), 
- barras e banco 
de apoio 
- Cesto para 
roupas usadas 

-- 

4,80m
2
, com 

dimensão 
mínima de 
1,70m 
(Portaria 
11/2015) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

-- 

- iluminação artificial 
- água fria 
- água quente 

 

Posto de enfermagem e 
serviços 

- 02 enfermeiros 
- 02 técnicos de 
enfermagem 

-- 

- Bancada de 
apoio com pia e 
lavatório de mãos 
- cadeiras para os 
membros da 
equipe 
- armário 
- armário 
suspenso 

- 
equipamentos 
e materiais 
que são 
recorrentemen
te usados na 
assistência 
ficam 
armazenados 
nesse 
ambiente, 
devidamente 
acondicionado
s em armários. 

6,0m
2
 (RDC 

50/2002) – 
inclusa nessa 
área a sala de 
serviços 
Ou 2,50m

2 

(portaria 
11/2015) 

-- -- 

- Importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
favorecer no 
processo de 
assistência 

- Água fria, 
- Elétrica de 
emergência 

 

Área de prescrição 

-- 

- 02 profissionais - bancada/mesa 
de apoio 
- 02 cadeiras 

-- 

2,0m
2
 (RDC 

50/2002) 
- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
favorecer a 
concentração 
do profissional 

- Iluminação artificial  

Sala de estar para 
acompanhantes 

-- 

- até 10 usuários poderão utilizar 
o ambiente simultaneamente 

- Sofás e poltronas 
distribuídos de 
modo a acomodar 
até 10 usuários 
- TV 
- mesa de apoio 
com 04 cadeiras 

-- 

1,30m
2
 por 

pessoa (RDC 
50/2002) = 
13m

2
 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
dispor de 
isolamento 
acústico para 
evitar absorção 
de ruídos 
provenientes 
de fontes 
sonoras 
externas, bem 
como evitar 
propagação de 
ruídos gerados 
no ambiente. 
- Também é 
importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
evitar 
propagação de 
ruídos dentro 
do próprio 
ambiente 

- Iluminação artificial 
- Instalações elétricas 
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Banheiros para 
acompanhantes 

 - 01 usuário por vez - Peças sanitárias 
(vaso, lavatório, 
chuveiro) 

-- 
 - Importante dispor 

de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural -- 

- iluminação artificial 
- água fria 
- água quente 

 

Copa - copeiro - 02 usuários eventuais - Bancada de 
apoio com pia, 
- refrigerador, 
- fogão, 
- forno de 
microondas 
- mesa de apoio 
para preparo de 
bandejas de 
refeição 

- Lixeira com 
tampa e pedal 
 

- carrinho para 
distribuição de 
refeições nos 
quartos 

4,00m
2
 - Importante dispor 

de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

-- - iluminação artificial 
- água fria 

 

Refeitório 

-- 

- 10 a 15 usuários por vez 
(acompanhantes + funcionários), 
considerando que as refeições 
podem ser servidas por grupos 
de comensais 

- Mesa de 
refeições 
- 10 a 15 cadeiras 
- lavatório de 
mãos. -- 

15 m
2
 (RDC 

50/2002 – 
1,0m

2
 por 

comensal) 
Ou 12m

2
 

(portaria 
11/2015) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
dispor de 
condicionamen
to e isolamento 
acústico para 
favorecer o 
conforto dos 
usuários. 

- água fria 

 
Farmácia satélite - 01 

farmacêutico 
- 01 auxiliar 

- 01 usuário por vez (para 
receber medicamentos – nem 
chega a entrar no ambiente, 
recebe por guichê) 

- estantes 
- armários 
suspensos 
- mesa auxiliar  
- mesa com 
computador para 
controle de 
estoque 
- 02 cadeiras 

-- 

4,0m
2
 (RDC 

50/2002) 
- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

Deve-se garantir que a 
temperatura ambiente 
não supere os 30ºC em 
razão do 
armazenamento de 
medicamentos. 

Sem 
necessidades 
específicas. 

- água fria 
- ar condicionado 
como meio de garantir 
a manutenção da 
temperatura abaixo de 
30ºC 

 

Depósito de 
equipamentos 

-- 

- 01, ou no máximo, 02 usuários 
por vez 

Prateleiras e 
armários para 
armazenamentos 
dos materiais e 
equipamentos 

-- 

A depender 
dos 
equipamentos 
armazenados 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial  

Rouparia – área suja 

-- 

- 01 usuário por vez Cestos para 
acondicionament
o de roupas sujas 
até o momento 
do recolhimento 

- 02 carros de 
distribuição 

Área para dois 
carros de 
roupa suja 
(RDC 50/2002) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial 

 

Rouparia – área limpa 

-- 

- 01 usuário por vez Prateleiras ou 
armários para 
armazenagem de 
roupas limpas 

- 02 carros de 
distribuição 

Área para dois 
carros de 
roupa limpa 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial 
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Almoxarifado geral - 01 funcionário 
para controle de 
estoque 

-01 usuário eventual por vez Prateleiras e 
armários para 
armazenamento 
dos materiais e 
equipamentos 

-- 

15 a 20m
2
 - Importante dispor 

de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial  

Manutenção 

-- 

- 02 usuários por vez Prateleiras e 
armários para 
armazenamento 
dos materiais e 
equipamentos 

- cada 
equipamento 
depositado, 
até o 
momento da 
recolhida 

15 a 20m
2
 - Importante dispor 

de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial  

Estacionamento 
-- 

- 01 motorista 
- 01 acompanhante -- -- 

A depender do 
código de 
obras local 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial  

Reservatórios de água Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica A depender do 
cálculo de 
dimensioname
nto 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica  

Casa de gases 
medicinais 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica A depender 
dos cilindros 
armazenados 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica  

Abrigo de resíduos de 
serviços de saúde 

-- 

- apenas o funcionário que irá 
depositar os resíduos e 
higienizar as áreas. Ou seja, um 
por vez 

- 04 bombonas de 
resíduo comum 
- 02 bombonas de 
resíduo infectante 
- 04 bombonas de 
resíduo reciclável 

-- 

A depender da 
demanda, 
sendo 
necessário 
prever áreas 
separadas 
para resíduo 
comum, 
resíduo 
infectante e 
também 
resíduo 
reciclável 

- Deve dispor de 
iluminação natural 

- Deve dispor de 
ventilação 
natural.esquadrias 
devem ser teladas 
como medida de 
proteção contra acesso 
de vetores. 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial 
- água fria 
- prever ralo com 
fechamento 
escamoteável. 

 

Vestiários centrais A depender do 
número total de 
funcionários 

         

Quartos de plantão 
(separados por sexo) 

-- 

- 02 funcionários por vez - cama 
- armário para 
guarda de 
pertences 

-- 

5,00m
2
, com 

dimensão 
mínima de 
2,00m (RDC 
50/2002) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial 

 
Banheiros anexos aos 
quartos de plantão 

-- 

- 01 usuário por vez - peças sanitárias 
(vaso, chuveiro, 
lavatório) 

-- 

3,00m
2
 

(considerando
-se 1m

2
/peça 

sanitária) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial  
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Sala de estar para 
funcionários 

-- 

- até 10 usuários 
simultaneamente 

- Sofás e poltronas 
distribuídos de 
modo a acomodar 
até 10 usuários 
- TV 
- mesa de apoio 
com 04 cadeiras 

-- 

1,30m
2
 por 

pessoa (RDC 
50/2002) = 
13m

2
 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

- Importante 
dispor de 
isolamento 
acústico para 
evitar absorção 
de ruídos 
provenientes 
de fontes 
sonoras 
externas, bem 
como evitar 
propagação de 
ruídos gerados 
no ambiente. 
- Também é 
importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
evitar 
propagação de 
ruídos dentro 
do próprio 
ambiente 

- Iluminação artificial 
- Instalações elétricas 

 

Sala de utilidades 

-- 

- 01 funcionário por vez - bancada de 
apoio, 
- Pia de lavagem 
- pia de despejo 

- bombona 
para 
armazenament
o temporário 
de resíduos 

4,00m
2
 + 

2,00m
2
 

adicionais em 
razão do 
armazenamen
to temporário 
de resíduos 
(RDC 50/2002) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- água fria 
- Iluminação artificial 
 

 

Depósito de materiais 
de limpeza (DML) 

-- 

- 01 funcionário por vez - tanque de 
lavagem 
- armário e 
prateleiras para 
guarda de 
materiais de 
limpeza 

- carrinho de 
limpeza (mop) 

2,00m
2 

(RDC 
50/2002)

 
- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- água fria 
- Iluminação artificial 
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Sala administrativa - 01 
administrador 
- 02 assistentes 

- 02 usuários - 03 mesas com 
gaveteiros 
- 03 cadeiras 
- 06 cadeiras para 
atendimento de 
público 
- 03 armários para 
guarda de 
materiais 

-- 

5,50m
2
 por 

pessoa (RDC 
50/2002) = 
16,50m

2
 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Importante 
dispor de 
isolamento 
acústico para 
evitar absorção 
de ruídos 
provenientes 
de fontes 
sonoras 
externas. 
- Também é 
importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
favorecer o 
conforto dos 
usuários 

- iluminação artificial 
- tomadas elétricas 
- telefonia 

 

Sala de direção - 01 diretor - 02 usuários - 01 mesa com 
gaveteiro 
- 03 cadeiras 
(diretor + 02 
usuários) 
- 01 armário 

-- 

5,50m
2
 por 

pessoa (RDC 
50/2002) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Importante 
dispor de 
isolamento 
acústico para 
evitar absorção 
de ruídos 
provenientes 
de fontes 
sonoras 
externas. 
- Também é 
importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
favorecer o 
conforto dos 
usuários 

- iluminação artificial 
- tomadas elétricas 

 

Sala de arquivo geral - 01 funcionário - 01 usuário - 01 mesa de 
apoio com 
computador 
- armários e 
estantes para 
arquivo 

-- 

A depender do 
layout 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial 
- tomadas elétricas 
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Sala de reuniões 

-- 

- 10 a 15 usuários - 01 mesa de 
reuniões com 10 a 
15 lugares 
- até 15 cadeiras 
- equipamentos 
audiovisuais 
-01 armário 

-- 

2,00m
2
 por 

pessoa (RDC 
50/2002) = 
30,00m

2
 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

dispor de 
isolamento 
acústico para 
evitar absorção 
de ruídos 
provenientes 
de fontes 
sonoras 
externas. 
- Também é 
importante 
proporcionar 
condicionamen
to acústico para 
favorecer as 
atividades 
realizadas no 
ambiente. 

- iluminação artificial 
- tomadas elétricas 

 

Área de registro de 
ponto -- 

- 01 usuário por vez - a depender da 
tecnologia 
utilizada 

-- 
A depender do 
layout (cerca 
de 2,00m

2
) 

- Importante dispor 
de iluminação 
natural 

- Importante dispor de 
ventilação natural 

Sem 
necessidades 
específicas 

- iluminação artificial 
- tomadas elétricas 

 



Sala de espera
ATIVIDADE: Proporcionar condições para que os usuários aguardem atendimento de 

modo confortável

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Número de usuários fixos:
Números de usuários não fixos (média):

Mobiliário fixo:

Mobiliário não fixo:
Área mínima:

APÊNDICE D – FICHAS DESCRITIVAS POR AMBIENTE

Pé direito mínimo:

CONDIÇÕES

Nível de iluminamento (NBR 5413):
Nível de ruído para conforto acústico (NBR 

10252):
Condições de iluminação:

Condições de ventilação:

Condições de conforto acústico:

INFRAESTRUTURA

Instalação elétrica
Iluminação

Instalação telefônica e de lógicaInstalação telefônica e de lógica

OUTRAS OBSERVAÇÕES

Importante propor layout acolhedor, visualização do exterior, diferenciado 
hospitalar, com mobiliário que possibilite flexibilidade.

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)

ATIVIDADE: Proporcionar condições para que os usuários aguardem atendimento de 

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

0
20 (para unidade com 5 PPP)
20 assentos, bebedouro, lixeira com tampa e 
pedal
Sem necessidades específicas
12m2 (Portaria 11/2015) ou 1,30m2 por 
pessoa (RDC 50/2002)

FICHAS DESCRITIVAS POR AMBIENTE

pessoa (RDC 50/2002)
3,00m

DE CONFORTO

Nível de ruído para conforto acústico (NBR 
500 a 1000 lux

40-50dB
Importante disponibilizar iluminação natural

Importante disponibilizar ventilação natural

Importante proporcionar condicionamento 
acústico

INFRAESTRUTURA

Instalação elétrica
Iluminação artificial

Instalação telefônica e de lógicaInstalação telefônica e de lógica

OBSERVAÇÕES

, visualização do exterior, diferenciado do ambiente 
hospitalar, com mobiliário que possibilite flexibilidade.

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)
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Sala de exame e admissão de parturientes 
ATIVIDADES: 
Realizar consulta médica ou de enfermagem
Realizar exames 
Realizar procedimentos de enfermagem para proceder admissão ou encaminhamento

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Número de usuários fixos:
Números de usuários não fixos :

Mobiliário fixo:

Mobiliário não fixo:

Área mínima:

CONDIÇÕES

Nível de iluminamento (NBR 5413):
Nível de ruído para conforto acústico (NBR 

10252):
Condições de iluminação:

Condições de ventilação:

Condições de conforto acústico:

INFRAESTRUTURA

Instalação de água fria, instalação de água quente
Instalação elétrica, iluminação

Instalação telefônica e de lógica
Para exames de ultrassonografia: ar comprimido medicinal (pode ser portátil); ar 

condicionado; elétrica de emergência; elétrica diferenciada; a depender do equipamento .condicionado; elétrica de emergência; elétrica diferenciada; a depender do equipamento .

OUTRAS OBSERVAÇÕES

O lavatório de mãos pode ser dispensado em favor do existente no sanitário anexo.

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)

Sala de exame e admissão de parturientes 

Realizar procedimentos de enfermagem para proceder admissão ou encaminhamento

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

1
2 (parturiente + acompanhante)
Mesa de atendimento com gavetas, 03 
cadeiras, mesa ginecológica para exames, 
escada 02 degraus, mocho, lixeira com 
tampa e pedal
Equipamento para exame de 
ultrassonografia (portátil)
9m2 (Portaria 11/2015) ou 1,30m2 por 
pessoa (RDC 50/2002)pessoa (RDC 50/2002)

DE CONFORTO

Nível de ruído para conforto acústico (NBR 
1000  A 2000 lux

40-50dB
Importante disponibilizar iluminação natural

Pode ser utilizada ventilação mecânica, 
embora seja importante a ventilação natural
Não demanda necessariamente isolamento, 
porém é importante preservar a privacidade.

INFRAESTRUTURA

Instalação de água fria, instalação de água quente
Instalação elétrica, iluminação artificial

Instalação telefônica e de lógica
Para exames de ultrassonografia: ar comprimido medicinal (pode ser portátil); ar 

condicionado; elétrica de emergência; elétrica diferenciada; a depender do equipamento .condicionado; elétrica de emergência; elétrica diferenciada; a depender do equipamento .

OBSERVAÇÕES

O lavatório de mãos pode ser dispensado em favor do existente no sanitário anexo.

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)
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Quarto PPP com banheira
ATIVIDADES: Realizar admissão de paciente em trabalho de parto, Possibilitar realização do 
parto na posição desejada pela parturiente, Possibilitar realização do parto na água, 
Possibilitar primeiros cuidados, assistência e higienização do recém
acomodação/internação de pacientes, recém

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Número de usuários fixos:
Números de usuários não fixos (média):

Mobiliário fixo:

Mobiliário não fixo:

Área mínima:

CONDIÇÕES

Nível de iluminamento (NBR 5413):
Nível de ruído para conforto acústico (NBR 10252):

Condições de iluminação:
Condições de ventilação:

Condições de conforto acústico:

INFRAESTRUTURA

Água fria, água quente
Iluminação artificial, instalação elétrica, instalação 

Oxigênio, Ar comprimido medicinal
Sinalização de enfermagem. Sinalização de enfermagem. 

OUTRAS OBSERVAÇÕES

Banheiro

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)

Realizar admissão de paciente em trabalho de parto, Possibilitar realização do 
parto na posição desejada pela parturiente, Possibilitar realização do parto na água, 
Possibilitar primeiros cuidados, assistência e higienização do recém-nascido, Garantir 
acomodação/internação de pacientes, recém-nascidos e acompanhantes.

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

3
4
Cama, Poltrona para acompanhante, Berço do 
recém-nascido, Barra fixa ou escada de Ling, Mocho 
para equipe, Mesinha para refeição, armário para 
guarda de pertences, Lixeira com tampa e pedal, 
BanheiraBanheira

Bola de Bobat ou cavalinho, Cadeirinha, balança para 
recém-nascido, mesa auxiliar 
foco de luz móvel, mesa de três faces para 
reanimação com fonte de calor radiante, material 
para aspiração, material para ventilação

18,00m2 (Portaria 11/2015)

DE CONFORTO

500 a 1000 lux
35-45dB
Importante disponibilizar iluminação natural
Importante disponibilizar ventilação natural
Importante proporcionar isolamento acústico

INFRAESTRUTURA

Água fria, água quente
létrica, instalação élétrica de emergência

Oxigênio, Ar comprimido medicinal
Sinalização de enfermagem. Sinalização de enfermagem. 

OBSERVAÇÕES

Banheiro anexo

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)
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Quarto de alojamento conjunto 
ATIVIDADES: 
Garantir acomodação/internação de pacientes, recém nascidos e acompanhantes em caso 
de necessidade de desocupação de quartos PPP 

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Número de usuários fixos:
Números de usuários não fixos :

Mobiliário fixo:

Mobiliário não fixo:Mobiliário não fixo:
Área mínima:

CONDIÇÕES

Nível de iluminamento (NBR 5413):
Nível de ruído para conforto acústico (NBR 

10252):
Condições de iluminação:

Condições de ventilação:

Condições de conforto acústico:

INFRAESTRUTURA

Instalação de água fria, instalação de água quente
Instalação elétrica, elétrica diferenciada, elétrica de emergência, iluminação

condicionado
Oxigênio, Vácuo clínico (um a cada dois leitos), Sinalização de enfermagem.Oxigênio, Vácuo clínico (um a cada dois leitos), Sinalização de enfermagem.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

Necessário divisória entre leitos para garantir privacidade

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)

Quarto de alojamento conjunto 

Garantir acomodação/internação de pacientes, recém nascidos e acompanhantes em caso 
de necessidade de desocupação de quartos PPP 

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

6 (puérpera + acompanhante + RN/leito)
8 (2 visitantes + 2 profissionais de 
assistência para cada parturiente) 
02 camas, 02 poltronas para acompanhante
02 berços para recém-nascidos, Mesinha 
para refeição , Armário para guarda de 
pertences, Lixeira com tampa e pedal, 
Bancada para higienização do RN
mesa auxiliar, balança para recém-nascidomesa auxiliar, balança para recém-nascido
14m2 (RDC 36/2008)

DE CONFORTO

Nível de ruído para conforto acústico (NBR 
500  A 1000 lux

35-45dB
Importante disponibilizar iluminação natural

Importante disponibilizar ventilação natural

Não demanda necessariamente isolamento, 
porém é importante preservar a privacidade 
e o conforto.

INFRAESTRUTURA

Instalação de água fria, instalação de água quente
Instalação elétrica, elétrica diferenciada, elétrica de emergência, iluminação artificial, ar 

condicionado
Oxigênio, Vácuo clínico (um a cada dois leitos), Sinalização de enfermagem.Oxigênio, Vácuo clínico (um a cada dois leitos), Sinalização de enfermagem.

OBSERVAÇÕES

Necessário divisória entre leitos para garantir privacidade

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)
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Copa 
ATIVIDADES: 
Receber refeições prontas, provenientes de fonte terceirizada, 
refeições para pacientes, Disponibilizar alimentação para acompanhantes e funcionários, 
Proporcionar condições de preparo de lanches por funcionários e acompanhantes, 
Higienizar e armazenar utensílios utilizados nas refeições 

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Número de usuários fixos:
Números de usuários não fixos :

Mobiliário fixo:

Mobiliário não fixo:

Área mínima:

CONDIÇÕES

Nível de iluminamento (NBR 5413):
Nível de ruído para conforto acústico (NBR 

10252):
Condições de iluminação:

Condições de ventilação:

Condições de conforto acústico:

INFRAESTRUTURA

Instalação de água fria, Instalação de água fria, 
Instalação elétrica, iluminação

OUTRAS OBSERVAÇÕES

Disponibilizar guichê para comunicação do ambiente com o refeitório.

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)

Receber refeições prontas, provenientes de fonte terceirizada, Porcionar e distribuir  
refeições para pacientes, Disponibilizar alimentação para acompanhantes e funcionários, 
Proporcionar condições de preparo de lanches por funcionários e acompanhantes, 
Higienizar e armazenar utensílios utilizados nas refeições 

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

1
2

Bancada de apoio com pia, Armários sob 
bancada, Armários suspensos, refrigerador
Fogão, forno de microondas, mesa de apoio 
para preparo de bandejas de refeição, Lixeira 
com tampa e pedalcom tampa e pedal
carrinho para distribuição de refeições nos 
quartos 
4m2 (Portaria 11/2015)

DE CONFORTO

Nível de ruído para conforto acústico (NBR 
500  A 1000 lux

35-45dB
Importante disponibilizar iluminação natural

Importante disponibilizar ventilação natural

Não demanda necessariamente isolamento, 
porém é importante proteger ambientes 
adjacentes de ruídos provocados por 
utensílios

INFRAESTRUTURA

Instalação de água fria, Instalação de água fria, 
Instalação elétrica, iluminação artificial

OBSERVAÇÕES

Disponibilizar guichê para comunicação do ambiente com o refeitório.

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)
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Sala de estar/multiuso  
ATIVIDADES: 
Possibilitar realização terapias integrativas, Possibilitar acomodação para acompanhantes, 
em momentos que seja necessário deixar o quarto PPP ou o alojamento conjunto, 
Possibilitar acomodação para funcionários, em momentos de intervalo de trabalho
Promover a convivência e troca de experiências entre os usuários 

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

Número de usuários fixos:
Números de usuários não fixos :

Mobiliário fixo:

Mobiliário não fixo:Mobiliário não fixo:

Área mínima:

CONDIÇÕES

Nível de iluminamento (NBR 5413):
Nível de ruído para conforto acústico (NBR 

10252):
Condições de iluminação:

Condições de ventilação:

Condições de conforto acústico:

INFRAESTRUTURA

Instalação elétrica, iluminação

OUTRAS OBSERVAÇÕESOUTRAS OBSERVAÇÕES

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)

Possibilitar realização terapias integrativas, Possibilitar acomodação para acompanhantes, 
em momentos que seja necessário deixar o quarto PPP ou o alojamento conjunto, 
Possibilitar acomodação para funcionários, em momentos de intervalo de trabalho
Promover a convivência e troca de experiências entre os usuários 

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO

--
10

Painel para TV, Móvel de apoio, Cadeiras, 
poltronas, sofás, puffs para acomodar até 10 
pessoas simultaneamente

A depender da atividadeA depender da atividade

1,30m2 (RDC 36/2008)

DE CONFORTO

Nível de ruído para conforto acústico (NBR 
500  A 1000 lux

45-55dB
Importante disponibilizar iluminação natural

Importante disponibilizar ventilação natural

Sem necessidades específicas.

INFRAESTRUTURA

Instalação elétrica, iluminação artificial

OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES

--

PROPOSTA DE LAYOUT (autora)
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