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RESUMO 

 
O espaço físico hospitalar se modifica e atualmente a preocupação com a humanização destes 
espaços está cada vez maior. Os projetos arquitetônicos modernistas buscam o bem-estar dos 
usuários e emprega técnicas construtivas sustentáveis através de estudos climáticos que minimizam 
o uso de iluminação artificial e condicionadores de ar. Este trabalho pretende apresentar uma 
contextualização de como  o ambiente construído quando pensado não somente na construção em si, 
mas no bem estar de seus ocupantes promove melhora significativa do quadro clinico dos enfermos,  
daí nasceu a curiosidade em se aprofundar nesse estudo e sugerir o título como “a forma que cura”, 
nesse estudo foi realizado uma breve explanação da evolução histórica do espaço hospitalar, com 
fatos e personalidades importantes, que nortearam a atual metodologia construtiva dos hospitais. 
Como referência, foi utilizado o projeto arquitetônico hospitalar da rede SARAH, o estudo buscou 
demonstrar as características de projeto aliada ao estudo climático executado na rede SARAH de 
hospitais, evidenciando como o conforto higrotérmico e o visual estão diretamente ligados à sensação 
de bem-estar e auxiliam na recuperação psicológica e biológica dos pacientes e ajudando também no 
desenvolvimento de atividades laborais dos colaboradores envolvidos. 
 
Linha de Pesquisa: conforto ambiental, arquitetura hospitalar, conforto visual, conforto higrotérmico  

 

ABSTRACT 

 
The hospital physical space is changing and the concern with the humanization of these spaces is 
increasing. Modernist architectural designs pursue the well-being of users and employ sustainable 
building techniques through climate studies that minimize the use of artificial lighting and air 
conditioners. This paper intends to present a contextualization of how the environment built when 
thought not only in the construction itself, but in the well-being of its occupants promotes significant 
improvement of the clinical condition of the sick, hence the curiosity to deepen this study and suggest 
the title as “The healing form”, in this study a brief explanation of the historical evolution of the hospital 
space was performed, with important facts and personalities that guided the current construction 
methodology of hospitals. As a reference, we used the hospital architectural design of the SARAH 
network, the study sought to demonstrate the design characteristics combined with the climate study 
performed in the hospital SARAH network, showing how hygrothermal comfort and visual are directly 
linked to the feeling of well-being and assist in the psychological and biological recovery of patients 
and also helping in the development of work activities of the collaborators involved. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 
Atualmente os edifícios hospitalares tem sua arquitetura de acordo com as 

características históricas e normas técnicas vigentes, onde a forma final depende de 

sua funcionalidade, o que se tornou um modelo padronizado e monótono do ponto 

de vista arquitetônico. No entanto, a elaboração de projetos voltados para 

arquitetura hospitalar apresenta diversas modificações, pois a procura de melhorias 

no atendimento ao paciente se aprimora a cada dia, sobretudo no que diz a respeito 

à busca pelo bem-estar dos pacientes e também melhores condição de trabalho 

para os profissionais da área da saúde. 

Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada descreve: 

 

“A abordagem do controle das condições de conforto ambiental dos espaços 

assistencial a saúde realizou-se a partir da interação das expectativas específicas a 

cada sub-aspecto (higrotérmico e de qualidade do ar, acústico e luminoso) com a 

classificação dos ambientes daqueles edifícios segundo as atividades que abrigam” 

(Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002) 

 

Os projetos arquitetônicos voltados para espaço assistencial a saúde exige 

grandes estudos para compatibilizar soluções de conforto ambiental e bem-estar e 

também obedecer às normas técnicas e exigências sanitárias. 

O conhecimento histórico permite o entendimento dos procedimentos e 

normas utilizadas desde os primeiros hospitais até hoje e como o espaço construído 

interfere na qualidade de vida e contribui para o bem-estar dos pacientes e 

profissionais da saúde, como os hospitais são espaços para a promoção da saúde, 

esse estudo tem como objetivo levantar um tema importante, pois se sabemos que 

de acordo com fatos ligados a psicologia ambiental a arquitetura promove sensação 

de bem estar, e, no caso do ambiente hospitalar os pacientes reagem melhor aos 

tratamentos, a padronização e consequente normatização de projetos arquitetônicos 

voltados para assistência à saúde em que sejam exigidos os preceitos de conforto 

térmico, conforto visual e hidrotérmico pode vir a ter inúmeros benefícios tanto para 
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os pacientes como também para os funcionários que passam longos períodos nesse 

ambiente.  

 

 

2.  METODOLOGIA 

 
  

Este trabalho trata-se de um conjunto de revisão teórica sobre a história, 

evolução e atualidade no âmbito da construção do espaço assistencial a saúde, 

abordando situações de conforto ambiental no tocante a qualidade física do espaço 

interno e o efeito do conforto e desconforto na saúde psicologia e biológica dos 

indivíduos. Foi realizando diversas pesquisas e revisão bibliográfica em artigos 

científicos acadêmicos, bibliotecas virtuais de saúde, periódicos e livros de 

arquitetura e conforto ambiental, normas técnicas brasileiras e livros históricos, tais 

como a RDC 50, manual do conforto térmico, fisiologia humana, breve história dos 

hospitais e pesquisa no sitio da rede SARAH de hospitais.   

 

 

3. FATOS HISTORICOS  

 
 O nome hospital é derivado do latim Hospitalis - que vem de hospesque 

significa hóspede, uma vez que antigamente existiam casas que recebiam os 

peregrinos, pobre e enfermos, para abrigar e acomodar estas pessoas que não 

tinham um local onde poderiam ficar. Não se tem anotações exatas de um local 

específico de onde foram os primeiros prédios de assistência à saúde, mas segundo 

HERÓDOTO a prática da medicina começou nos mercados da Babilônia. 

 
 

“Os doentes eram conduzidos ao mercado, porque não existiam médicos. 
Os que passavam pelo doente interpelavam-no com o intuito de verificar se 
eles próprios tinham sofrido o mesmo mal ou sabiam de outros que 
tivessem tido. Podiam assim propor o tratamento que lhes fôra eficaz ou 
eficaz na cura de pessoas de suas relações. E não era permitido passar 
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pelo doente em silêncio. Todos deviam indagar a causa da sua moléstia.”  
(HERÓDOTO,1944) 
 
 

 
 Com o passar dos séculos já consolidada a ideia de ter um prédio específico 

ao cuidado de enfermos, pode-se ressaltar um acontecimento que ajudou no 

princípio da melhoria na arquitetura hospitalar, que foi o grande incêndio do Hotel 

Dieu, de Paris 1772, que por sua grandiosidade em número de leitos que era de 

1100 leitos para um paciente e mais 600 grandes leitos que poderia ter mais de um 

paciente, onde a instituição conseguiria acolher até 2500 enfermos fora os 

profissionais atuantes (História e evolução dos hospitais – pg 41). Por causa do 

incêndio a Academia Real de Ciências formou um comitê que ficou encarregado de 

analisar e apontar novos fatores para a construção de um novo prédio hospitalar. 

Após esta análise em 1778 foi publicado cinco relatórios resumidos em um livro 

nomeado “Memories sur les hopitaraux de Paris” (Memórias sobre os Hospitais de 

Paris). 

Conforme do comitê da Academia Real de Ciências, que resumidamente 

sugeriu melhorias construtiva e de ocupação do espaço, conforme abaixo:    

 
 
 

1. Redução do número de leitos de cada hospital – 1.200 leitos; 
2. Redução do número de leitos de cada enfermaria; 

3. Maior isolamento das salas, umas das outras; 
  4. Disposição das salas de modo a se constituírem aberturas de todo os 

lados, para renovação do ar 
5. Colocação dos pavilhões em ordem, paralela e orientados nosentido mais 

favorável; 
6. Exposição das fachadas, uma ao Norte e outra ao Sul; 

7. Construção de um só pavilhão destinado aos enfermos, doispavimentos 
em caso de escassez de terreno; 

8. Concessão para 3 andares; em certos casos, o mais elevado para os 
empregados, o térreo e o intermediário para os enfermos. 

 Jacques Tenon (1778) 
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Figura1- sistema pavilhonar conforme lista de Jacques Tenon (PINHEIRO 2012 b, pg. 121) 

 
 

 Com estas indicações, as condições climáticas internas destes edifícios 

eram mais agradáveis, pois esta disposição arquitetônica ajudava na troca de ar 

interno/externo, na insolação natural e na quantidade de pessoas por metro 

quadrado diminuindo a temperatura interna. Esta tipologia construtiva é aplicada até 

nos dias atuais em algumas edificações para espaços assistenciais a saúde. 

 Um pesquisador importante para as melhorias no atendimento em 

espaço assistencial a saúde conforme o site do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBCT/2019) foi Louis Pasteur (França 1822-1895) químico 

responsável pelos primeiros estudos sobre microbiologia, que estabeleceu os 

princípios sobre esterilização e assepsia como forma de prevenção de contaminação 

e infecções em procedimentos invasivos, e a transmissão de doença pelo ar.  

 No século XX com o êxodo rural e com os avanços tecnológicos como 

o elevador e o condicionamento de ar, se tornou possível e necessário o 

desenvolvimento de prédios hospitalares mais altos e fechados, pois com o aumento 

da demanda de pacientes internados foi aumentando a quantidade de leitos para 

melhor acolhimento dos mesmos, assim necessitou que os números de pavimentos 

aumentassem, e para controlar as transmissões de doenças pelo ar ou contato, foi 
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realizado o fechamento dos acessos que inicialmente não seriam uteis, mantendo o 

mínimo de contato dos pacientes internados com terceiros, para ter controle da 

assepsia dos quartos (MIQUELIN 1992). 

 Com a quantidade de portas e janelas reduzidas foram instalados os 

condicionamentos de ar, que mecanicamente ligadas por tubulações realizavam os 

processos de renovação de ar dos quartos, realizando a exaustão e insuflando o ar. 

Porém estes sistemas eram barulhentos e muitas das vezes, falhos. Com esta 

configuração as pessoas que ali conviviam começaram a desenvolver a doença 

chamada de Síndrome do Edifício Doente (SED) doença reconhecida pela 

Organização Mundial da Saúde em 1982, que seria o conjunto de microrganismos 

que está relacionada à má climatização do ambiente, entre os sintomas estão a: 

dificuldade de respirar; dores nas articulações; dor de cabeça; coceiras; irritação dos 

olhos, nariz e orelhas; fadiga mental; náuseas; tontura; tosse e pele seca. E que 

após alguns minutos fora do quarto estes sintomas desapareciam. 

 
Figura 2 – agentes causadores de agravante do SED (HELENO 2015) 

 
 Com às normas dos Conselhos de Medicina, do Ministério da Saúde e 

outras instituições de pesquisas, os espaços assistenciais a saúde foram sendo 

otimizados e reorganizados para o melhor acolhimento e tratamento dos pacientes, 
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tanto os internos quanto para os de atendimento primário onde passou a se 

preocupar não apenas como tratamento clinico hospitalar, mas também com o bem-

estar de todos os ocupantes dos espaços tais como: funcionários do corpo técnico, 

funcionários de apoio, acompanhantes e os próprios pacientes. 

 No Brasil temos excelentes redes de hospitais tais como hospital Israelita 

Albert Einstein (SP), Hospital Universidade Federal do Espirito Santo (ES), Rede 

SARAH Kubitschek, entre outros que o enfoco arquitetônico está na boa 

climatização dos espaços preocupando-se que os climas internos. 

 

 

2. JOÃO FILGUEIRAS LIMA E A REDE SARAH DE HOSPITAIS 

 

 

 O arquiteto João Filgueiras Lima mais conhecido como Lelé, foi responsável 

pela concepção dos hospitais da rede SARAH que totalizam 10 (dez) unidades 

espalhadas pelo Brasil, um dos principais arquitetos na área de arquitetura 

hospitalar e inspirador, considerado por Lucio Costa “o arquiteto onde a arte e a 

tecnologia se encontram e se entrosam”. Ele soube lidar com maestria as 

composições de todas as construções da rede SARAH de hospitais. 

Todos os edifícios construídos na rede, têm como característica a integração 

dos conceitos arquitetônicos ao princípio de disposição e organização das atividades 

realizadas e ao programa de reabilitação conforme os indicadores epidemiológicos 

de cada região que foi construído. Conforme o site da rede SARAH fica constatado 

que o planejamento teve como concepção, grandes espaços hospitalares com seus 

jardins e sistemas de iluminação e ventilação natural, tendo como preocupação a 

humanização nas enfermarias coletivas, no sistema assistencial progressivo e o 

melhor aproveitamento das condições climática regional. (SARAH, 2019) 

 
Figura 3 – Centro Internacional de Neurociências e Reabilitação, o SARAH Lago Norte (SARAH 
2003) 
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™Fonte: http://www.sarah.br/a-rede-SARAH 

 
 
 
 A tecnologia e conforto sempre caminharam entrelaçados em seus projetos, 

com o uso de concreto armado pré-moldado, sistema construtivo rápido e 

econômico, sem desperdício de material e que causam baixo impacto ambiental, por 

ser um material moldável o Lelé desenhava suas estruturas conforme as condições 

climáticas. De acordo com o site da própria rede SARAH de Hospitais, a rede tem 

unidades  nas seguintes cidades, o primeiro foi em Brasília e na seguinte sequência: 

Belém (Pará); Belo Horizonte (Minas Gerais); Brasília (Distrito Federal); Lago do 

Norte (Distrito Federal); Fortaleza  (Ceara); Macapá (Amapá); Rio de Janeiro (Rio de 

Janeiro); Salvador (Bahia); São Luis (Maranhão), nesses locais aproveitou-se ao 

máximo as condições naturais para a climatização interna das edificações. Seus 

projetos consistem no princípio norteador o bem-estar dos usuários tais como os 

funcionários, acompanhantes e internados, fazendo que as formas arquitetônicas 

das edificações estejam atendendo as condições de conforto hidrotérmicos e o 

conforto visual. Características importantes para a permanência durante períodos 

prolongados no local. (VADA 2018) 
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3. PERCEPÇÃO VISUAL 

 

 

 Conforme a tradução do livro Fundamentos da Neuropsicológia da Dr.ª 

LURIA, A.R., a percepção visual é a capacidade de interpretar uma informação 

coletada em nosso entorno, transformando em uma forma pré-estabelecida 

conforme o processo cognitivo individual e memória prévia. Isso significa que, o que 

vemos depende das informações que já temos conhecimento e como visualizamos a 

mesma, fazendo várias associações como o contorno, movimento, distância, 

tamanho, tonalidade e temperatura da cor e o estímulo já vivido referente a esta 

informação, a percepção visual é um processo que começa em nossos olhos. 

 A capacidade de recebermos informações visuais vem da iluminação 

recebida, podendo dividir em três fontes de iluminação: a iluminação artificial, a 

iluminação natural e a iluminação ambiente, sendo que a iluminação artificial é todo 

o processo de transformação de energia mecânica e/ou química em energia 

luminosa, tendo como a mais comum à lâmpada elétrica em seus diversos formatos, 

a fogueira e a vela, a iluminação natural é proveniente dos astros os mais comuns 

são o sol para o dia e as estrelas para a noite, já a iluminação ambiente é a 

somatória das duas iluminações anteriormente citadas. (NEMES 2011) 

 

 

 

 

Figura 4 – Tripé do Conforto visual estimulo, satisfação e desempenho 
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Fonte: (ZUGLIANI 2017) 
 

 A iluminação ambiente pode ser calculada e controlada conforme a 

necessidade, a luminância de interiores elucidada na NBR 5413 norteia a 

quantidade mínima de lux (unidade de iluminação do Sistema Internacional, 

equivalente a produção de um fluxo luminoso uniformemente distribuído sobre uma 

superfície na proporção de um lúmen por mt²) que será adequado para cada 

ambiente e atividade realizada. (MOREIRA 1987) 

 O uso mais comum em ambientes internos é a iluminação artificial, mas 

somente ela não atende totalmente o conforto visual para o usuário, pois nosso 

metabolismo necessita da iluminação natural para manter o ciclo circadiano. O ciclo 

circadiano é influenciado pela iluminação do ambiente, pela temperatura, pela 

ventilação e pela sensação temporal (dia e noite). Ela regula a atividade física, 

química e psicológica do organismo, influenciando a digestão, o estado de vigília, o 

sono, a regulação das células e a temperatura corpórea. (ANDREW 2001) 

 O uso de cores adequadas ao ambiente juntamente com a iluminação é 

fundamental para estimular e dar a sensação de bem-estar ao usuário, tendo uma 

psicologia das cores, que é o que as cores transmitem a quem as vê. Ela ensina que 

cada cor tem um estímulo diferente em nosso organismo, que sendo bem 
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empregada nos dá ânimo e alegria, podendo aumentar ou diminuir o espaço 

quebrando a monotonia e a monocromia dos espaços de convívio. O conforto visual 

é uma somatória de iluminação ambiente, do uso das cores e textura criando 

contrastes e volumes, adequando o material com a funcionalidade operacional, 

podendo alegrar com obras de artes e mobiliários, e mantendo a iluminação indireta 

evitando o ofuscamento. (HELLER 2016) 

 

 

4. CONFORTO HIGROTERMICO 

 

 

Segundo ASHRAE (American Society of Heating, Refrigertion and Air 

Conditioning Engnieers) “conforto térmico é o estado da mente que expressa à 

satisfação do homem com o ambiente térmico que o circunda”. Podemos entender 

que o conforto higrotérmico é a neutralidade de troca térmica entre o corpo humano 

e o ambiente em que ele se encontra. (LAMBERTS 1997) 

 Já o desconforto higrotérmico deixa sinais visíveis e que com certa 

facilidade percebesse as reações do corpo humano, o nosso organismo é 

homeotérmico (a capacidade de manter em uma mesma faixa de temperatura 

interna) que fara de uma forma involuntária ações para manter esta temperatura, 

sendo o mais comum o tremor involuntário dos músculos por causa do resfriamento 

do ambiente em comparação ao indivíduo, e a sudorese excessiva; dor de cabeça; 

dormência; tontura; fraqueza; dores musculares e náuseas por causa do calor 

excessivo, que atrapalham diretamente na recuperação e nas atividades 

laborais executadas, para ter melhores condições de vida e de saúde o organismo 

deve trabalhar sem ser levados a fadiga ou estresse do desconforto higrotérmico. 

(ANDREW 2001 / LAMBERTS 1997). 

 A principal função do arquiteto é dar condições de estar em um ambiente 

interno de uma forma confortável mesmo contrapondo das condições climáticas 

externas, fazendo estudos para verificar as diferentes variáveis do ambiente tais 
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como: a temperatura, a umidade e velocidade do ar, a radiação solar incidente, o 

valor energético calórico emitido pelo corpo e a vestimenta dos ocupantes, 

lembrando que as condições das microrregiões tais como chuva, vegetação, 

permeabilidade do solo, águas superficiais e subterrâneas, a topografia e atividades 

realizadas pelo homem como os edifícios, as vias e as atividades intermitentes que 

modificam o clima local natural, interferem diretamente nas técnicas utilizadas para 

este fim. (LAMBERTS 1997 / FROTA 2001) 

 

Figura 5 – Estudo climático da edificação usado pelo Lelé 

 

 
 

Fonte: (GUERRA e MARQUES 2015). 
 
 A pele é o revestimento externo do corpo humano que uma das suas 

funções é ser um “sensor” termorregulador que realiza a troca de temperatura por 

convecção com o ambiente mantendo a temperatura corpórea constante. A troca de 

temperatura por convecção consiste na emissão de maior temperatura com troca 

pela menor temperatura a partir da troca de fluidos que pode ser pelo ar, umidade ou 

água, as mais comuns. (FROTA 2001) 

  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
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 Através deste trabalho de análise bibliográfica pode-se entender sobre a 

evolução e características dos espaços assistenciais a saúde, de seus princípios e 

formas de construção pelo conhecimento adquirido sobre os enfermos e suas 

patologias e como a arquitetura interfere no tratamento dos pacientes. 

 Notou-se que as pesquisas envolvendo o organismo humano e seu 

funcionamento está diretamente ligada ao espaço em qual se encontra seus 

ocupantes, e que com a evolução das pesquisas em diversas áreas da saúde 

ajudam no tratamento dos pacientes encontrando-se entrelaçado a humanização 

dos espaços hospitalares, que em quesito arquitetônico podemos dividir a 

humanização  em alguns temas que é o conforto visual, o 

conforto higrotérmico entre outros não constatados neste trabalho. 

 Tomamos como exemplo a rede SARAH de hospitais, onde seus 

princípios de conforto higrotérmico e conforto visual foram bem trabalhados, 

mostrando a preocupação, de como o arquiteto trabalha o bem-estar dos pacientes, 

acompanhantes e funcionários destes espaços. Pensando sempre de como a 

arquitetura interfere diretamente no sistema psicológico e fisiológico dos ocupantes 

usando estratégias de construção para manter o conforto higrotérmico e juntamente 

com as artes plásticas na pintura e iluminação natural colabora diretamente nos 

ocupantes. 

 No conforto visual podemos subdividi-los em iluminação, cor e textura as 

quais combinadas agem no psicológico dos ocupantes enviando estímulos de forma 

inconsciente, ajudando no humor e diminuindo o estresse em períodos que esteja no 

ambiente hospitalar  

 Já o conforto higrotérmico este diretamente ligado à sensação 

termorregulador do nosso organismo que mantendo-se na faixa natural do nosso 

organismo ajuda na dificuldade momentâneo que o organismo se encontra. 

 Como resultado desta pesquisa elucidou a capacidade de um arquiteto 

de planejar o espaço, usando de estratégias construtivas, aproveitando os 

benefícios climáticos da região, para melhor aproveitamento das condições naturais 
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a favor dos ocupantes, e que as cores, textura e iluminação são primordiais à saúde 

psicológica de todos, que o conforto ambiental dos espaços assistencial a saúde 

está diretamente ligada a forma em que os projetos arquitetônicos são pensados. 

 Em perspectivas futuras de aprimoramento e aprofundamento 

deste tema superficialmente tratado pode-se realizar através de pesquisas 

mais especificas em temas referentes ao englobado de conforto tais como o uso de 

áreas verdes em espaços fechados, paisagismo terapêutico, o conforto 

higrotérmico com estratégias esclarecidas e a psicologia das cores. 
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