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RESUMO 

 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO - UFRJ: 

um projeto em permanente construção 
 
 

Daniela Prado Tavares 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Mauro César de Oliveira Santos 
Coorientadora : Profª. Drª. Ivani Bursztyn 

 
 
 
Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em 
Ciências em Arquitetura. 

 
 
O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) da UFRJ está instalado em 

um edifício projetado e construído entre as décadas de 1950 e 70 que precisa ser adequado 
às atuais demandas de cuidado, ensino e pesquisa na saúde. As exigências colocadas à 
arquitetura dos hospitais hoje trazem desafios que incluem alta eficiência funcional, 
capacidade de constante mudança, ambiente seguro e humanizado, baixo impacto 
ambiental, acessibilidade e integração na cidade. A arquitetura do HUCFF não tem condições 
de se adequar a esta realidade em razão das transformações conceituais e tecnológicas que 
definem sua concepção espacial. Este trabalho faz uma discussão dos atuais desafios da 
arquitetura através do estudo de caso do hospital e as dificuldades de seu contexto. O 
esclarecimento das características que determinam a obsolescência e suas razões é realizado 
por meio da apresentação da história do projeto de arquitetura e construção, da 
compreensão dos principais conceitos e desafios presentes na arquitetura dos atuais 
hospitais e análise do requisito de flexibilidade do edifício com uma abordagem qualitativa. 
Constata-se que o projeto modernista previsto para o hospital nunca foi plenamente 
realizado, o que contribuiu para aspectos da organização e configuração física, da concepção 
dos espaços técnicos e das barreiras físicas presentes, que limitam as possibilidades de 
adequação do edifício. Conclui-se que sua arquitetura não é capaz de atender às exigências 
do hospital de excelência porque possui conceito de flexibilidade não compatível com a 
atualidade. Os resultados alcançados implicam a necessidade de reavaliação das discussões 
acerca do edifício. 

 

Palavras-chave: Arquitetura hospitalar. Hospital universitário. Projeto. Requisitos. 
Flexibilidade. 
  



 

Abstract 

 
UNIVERSITY HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA FILHO - UFRJ: 

a design in permanent construction. 
 
 

Daniela Prado Tavares 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Mauro César de Oliveira Santos 
Coorientadora : Profª. Drª. Ivani Bursztyn 

 
 
 

TAVARES, Daniela Prado. University Hospital Clementino Fraga Filho - UFRJ: a project in 
permanent construction. Rio de Janeiro, 2017. Thesis (Doctorate in Architecture) - Faculty of 
Architecture and Urbanism, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 

The University Hospital Clementino Fraga Filho (HUCFF) of UFRJ is installed in a 
building designed and built between 1950s and 1970s that needs to be adapted to the 
current demands of health care, teaching and research. Currently, the requirements placed 
on the hospital architecture bring challenges that include high functional efficiency, capacity 
for constant change, safe and humanized environment, low environmental impact, 
accessibility and integration in the city. The architecture of the HUCFF is not able to adapt to 
this reality due to the conceptual and technological transformations that define its spatial 
conception. This research discusses the current challenges of architecture through the 
hospital case study and the difficulties in this context. The clarification of the characteristics 
that determine the obsolescence and its reasons is accomplished through the presentation 
of the history of the architecture and construction project, the understanding of the main 
concepts and challenges present in the architecture of the current hospitals and analysis of 
the building flexibility requirement with a qualitative approach. It can be seen that the 
modernist project planned for the hospital was never fully realized, which contributed to 
aspects of the organization and physical configuration, the design of the technical spaces 
and the physical barriers present, which limit the possibilities of the building's suitability. It is 
concluded that its architecture is not able to meet the requirements of the hospital of 
excellence, because it has a concept of flexibility that is not compatible with the current 
situation. The results achieved imply the need to reevaluate the discussions about the 
building. 

 

Keywords: Hospital architecture. Universitary  hospital. Design. Requirements. Flexibility. 
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PREFÁCIO 

A primeira vez que tive oportunidade de trabalhar com o espaço do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) foi em 2009 quando o Grupo de Projeto e 

Pesquisa da Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura (Proarq) Espaço Saúde, com o qual 

colaboro desde 2007, foi chamado a participar no contexto do planejamento do Plano 

Diretor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PD UFRJ - 2020), que estava sendo 

elaborado para o período 2010 – 2020.  O projeto tinha como objetivo principal adequações 

da estrutura que possibilitassem a ocupação da parte abandonada do hospital e as 

exigências programáticas previam a verificação de compatibilidade do edifício à legislação 

edilícia, reconhecendo-se de antemão que havia inadequações às exigências gerais da 

atualidade, sobretudo de segurança, que precisavam ser tratadas.  

Entre outras providências, estabeleceu-se como prioridade buscar soluções para 

novas circulações verticais que suprissem as demandas de capacidade de diferentes usos 

relacionados ao hospital, bem como que garantissem segurança quanto a sinistros e rápido 

esvaziamento do edifício. Essa experiência, apesar de não envolver a área efetivamente em 

funcionamento, já sugeria o grau de inadequação do espaço hospitalar em uso. 

Posteriormente, ao me envolver em 2012 com o desenvolvimento do Projeto para o 

novo Hospital Universitário da UFRJ1, tive a oportunidade de vivenciar as dificuldades a 

enfrentar na elaboração das soluções de um projeto da escala e complexidade de um 

hospital de ensino e pesquisa, a partir do qual pude participar das discussões que envolvem 

o intenso processo de transformação do espaço pelo qual estão passando os hospitais, e em 

particular os universitários. Estas têm sido motivadas tanto pelos avanços tecnológicos e 

científicos na medicina e engenharia quanto pela discussão conceitual sobre o papel do 

hospital e sentido de seu espaço para as pessoas que nele trabalham ou buscam conforto e 

esperança para a recuperação e cuidado da saúde. 

 

 

                                                     

1 Projeto de ensino, pesquisa e extensão: novo Hospital Universitário desenvolvido no âmbito do Grupo de 
Projeto e Pesquisa Espaço Saúde – Proarq / FAU e Atelier Universitário da FAU / UFRJ. 
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INTRODUÇÃO 

O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ (HUCFF/UFRJ) é um edifício 

concebido na metade do século XX, como um dos primeiros hospitais de ensino vinculado a 

uma Faculdade de Medicina no Brasil projetados especificamente para esse fim. Nesse 

período, a instalação de uma rede hospitalar no Brasil era incipiente e havia dificuldades em 

relação ao conhecimento técnico projetual sobre o tema, além de limitada disponibilidade 

de tecnologias, equipamentos e instalações (ALMEIDA, 1965; IAB-SP, 1954). 

Os problemas político-administrativos, mudanças de governo e escassez de recursos 

financeiros impuseram um intermitente processo de construção que ocupou um intervalo de 

28 anos entre sua concepção arquitetônica em 1950 e seu efetivo funcionamento e uso em 

1978 (HUCFF/FM/UFRJ, 2008). Ao longo desse processo, sua arquitetura sofreu revisões e 

adaptações que afetaram significativamente o resultado final do edifício, sendo inaugurado 

um prédio inacabado, em que o hospital funcional se limitava à metade da estrutura 

erguida, mantendo a outra metade inativa, como uma provisão para as necessidades de 

futuras expansões (FRAGA FILHO, 2000). Estas, nunca realizadas, levaram ao abandono da 

área que, com o tempo, sofreu irreversível comprometimento de sua condição de 

manutenção e consequente demolição. 

Sua arquitetura é de especial interesse por ser um exemplar significativo do período 

de estabelecimento do hospital tecnológico e representante da produção nacional 

modernista hospitalar reconhecida por sua qualidade (SEGAWA, 1997; BRUAND, 1991; 

XAVIER, BRITTO e NOBRE, 1991; PÔRTO, SANGLARD, et al., 2008; COSTA, 2010). Contribui 

para sua relevância o fato de ser parte do primeiro projeto para uma cidade universitária no 

Brasil; sendo o hospital um dos seis edifícios construídos do projeto que previu 12 edifícios 

implantados na Ilha do Fundão (CZAJKOWSKI, 1999). Deste conjunto, o hospital era o de 

maior dimensão, o que lhe conferiu a expressão simbólica do campus e também a presença 

marcante na paisagem da cidade como referencial do campus.  

O edifício do HUCFF hoje se encontra em um momento crítico. É emblemática a 

implosão, em 2010, da ala sul do conjunto arquitetônico em consequência do 

comprometimento estrutural que ameaçava todo o edifício. Existem diversas dificuldades na 

habitabilidade e uso do edifício que resultam de fatores tão numerosos quanto diversos, 
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envolvendo, por exemplo, materialidade, configuração espacial, manutenção e sistemas 

instalados.  

A necessidade de atualização e reforma do edifício em termos de modernização das 

instalações, adequação às necessidades de assistência e recuperação de sua materialidade é 

sentida pelos gestores e funcionários na rotina do hospital, motivando o conjunto de obras 

sendo realizadas nos últimos anos, mas essas também foram identificadas tecnicamente 

tanto pela engenharia e quanto pela saúde. A avaliação diagnóstica institucional da 

Fundação Oscar Rudge2, especializada em gestão hospitalar, constatou incapacidade de a 

estrutura se adequar de forma segura à acreditação de serviços hospitalares (HUCFF, 2011). 

Ou seja, o edifício do HUCFF não permite condições para oferta de serviços atuais de alta 

qualidade, ele está obsoleto. 

As discussões da comunidade da UFRJ acerca da situação do edifício são polêmicas e 

envolvem seu valor histórico-patrimonial, simbólico e afetivo, relações com aspectos do 

ensino prático e questões de viabilidade econômica, através de financiamento, e gestão 

(SEGRE e BARKI, 2011; COLIN, 2011; PERROTA, 2008; AMOÊDO, 2015). No campo da 

arquitetura, Segre e Barki (2011) e Colin (2011) discutem sobre o valor histórico-formal e 

simbólico da arquitetura do hospital, o sentido de sua preservação frente à agressão que a 

demolição representa, criticando a coerência de decisões do gênero no contexto de 

limitações e carências de recursos da assistência pública brasileira. Enquanto no campo da 

saúde, Amoedo (2015) e Perrota (2008) falam da crise de recursos que impacta o 

funcionamento do hospital, na qualidade do ensino e conservação do edifício. 

Embora relevantes, tais discussões não estão amadurecidas nos aspectos funcionais, 

tecnológicos e ambientais do hospital, permanecendo pouco esclarecidas as razões físicas de 

obsolescência do edifício. Os estudos da arquitetura sobre o edifício são raros e há um 

conhecimento limitado sobre sua história. Além dos livros tratando de momentos e da 

trajetória histórica do edifício do hospital de Francisco Bruno Lobo (1981), Clementino Fraga 

Filho (2000), Alice Reis Rosa e Henri Eugène Jouval Junior (2008) e o institucional 

comemorativo dos 30 anos do HUCFF (2008), há os artigos de Costa (2009 e 2010), o 

                                                     

2
 Entidade beneficente de assistência social sem fins econômicos. Contratada para “[...] elaboração de um 

diagnóstico institucional, com a definição de metas de curto prazo para a melhoria do atendimento – segundo 
os princípios de Acreditação Hospitalar – e a elaboração de um plano de ação e apoio de gestão administrativa” 
(fonte: www.for.org.br). 

http://www.for.org.br/
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trabalho de Jorge Paul Czajkowski (1999), as publicações da área de história e patrimônio da 

arquitetura da saúde e de arquitetura moderna nos quais o edifício figura com informações 

sintéticas, realizados respectivamente por Ângela Pôrto, Gisele Sanglard, Maria Rachel Fróes 

da Fonseca e Renato da Gama-Rosa Costa (2008) por Alberto Xavier, Alfredo Britto e Ana 

Luiza Nobre (1991). Há ainda os trabalhos sobre a cidade universitária e aqueles 

relacionados à arquitetura moderna que abordam o edifício, dos quais este não é foco, como 

os de Donato Mello Júnior (1985) e Matheus Gorovitz (1993). 

Em seus artigos, Costa (2009 e 2010) salienta a importância do hospital na história 

brasileira da arquitetura hospitalar e a relevância de sua preservação como patrimônio. O 

livro de Czajkowski (1999) sobre a produção do arquiteto Jorge Machado Moreira apresenta 

um levantamento3 de sua atuação, oferecendo uma visão geral de suas contribuições para o 

campo da arquitetura, e, neste objetivo, entre outras obras, analisa formalmente o projeto 

do hospital a partir de perspectivas e da maquete.  

Sobre os aspectos da produção arquitetônica do edifício do HUCFF, a literatura foca o 

momento de constituição do campus de 1948 ao início dos anos 1950, com uma abordagem 

que enfatiza as questões relacionadas à cidade universitária e antecedentes históricos da 

luta da Faculdade de Medicina pelo hospital, e o momento final de implantação e 

inauguração do hospital na década de 1970 (HUCFF-FM-UFRJ, 2008; FRAGA FILHO, 2000; 

CZAJKOWSKI, 1999; LOBO, 1981).  

Esta tese contribui para o esclarecimento sobre os quase 30 anos da história da 

produção do edifício não registrados na literatura técnica e melhor compreensão das 

limitações que determinam sua obsolescência. O trabalho desta pesquisa se insere no 

âmbito de uma pesquisa maior, “Projeto de ensino, pesquisa e extensão: novo Hospital 

Universitário da UFRJ”4, realizada no Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde do 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura (Proarq) na FAU/UFRJ, com o qual a autora 

colabora desde 2007, e inclui a elaboração do projeto de arquitetura para construção do 

                                                     

3 O livro é consequência da exposição sobre o arquiteto organizada por Czajkowski para o Centro de 
Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro em 1999, que tinha por objetivo esclarecer a contribuição do 
arquiteto e a valorização de sua obra para o campo de conhecimento da Arquitetura e Urbanismo. 

4
 Projeto desenvolvido no âmbito do Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde – Proarq / FAU e Atelier 

Universitário da FAU / UFRJ, coordenado pelo professor Mauro Cesar de Oliveira Santos, aprovado pela 
Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, de acordo com a Ata nº 07/2012 em 08 de 
agosto de 2012. 
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Novo Hospital Universitário da UFRJ. A autora participa deste projeto desde 2012, contudo o 

seu contato projetual com o HUCFF se iniciou em 2009.   

O HUCFF, institucionalmente, destaca-se como um centro de referência nacional e 

internacional para assistência, ensino e pesquisa. É o maior hospital universitário no estado, 

um equipamento assistencial que atua no nível terciário da rede do Sistema Único de Saúde 

realizando atendimento em 42 especialidades médicas e procedimentos de alta 

complexidade, tais como transplante de órgãos, cirurgias bariátricas, intervenções e 

diagnóstico por meio de sofisticados equipamentos, terapias com células-tronco, entre 

outros. (HUCFF, 2015) 

Apesar de possuir capacidade para 450 leitos, atualmente opera com 250 leitos, 12 

salas de cirurgia e recebe até 1.300 pacientes por dia5. Institucionalmente acolhe o ensino 

prático para mais de 2 mil alunos de cursos6 de graduação e pós graduação que preveem sua 

utilização como campo de formação e desenvolvimento profissional, além da pesquisa, que 

concentra 90% da produção na área médica da UFRJ (FM; HUCFF, 2011 apud ESPAÇO 

SAÚDE; ATELIER UNIVERSITÁRIO, 2013).  

Sua importância e expressão no cenário da saúde tornam o estudo sobre a 

arquitetura do edifício pertinente enquanto referência para as discussões acerca dos meios 

de enfrentamento das necessidades de modernização que diferentes hospitais na rede de 

saúde possuem. Além disso, o maior conhecimento das especificidades da produção 

arquitetônica brasileira dos hospitais contribui para a reflexão crítica e fortalecimento no 

campo da arquitetura dos ambientes de saúde. 

A discussão arquitetônica contemporânea no campo da saúde reconhece que o 

hospital é hoje um edifício em constante transformação. O edifício incorporou uma série de 

tecnologias que oferecem suporte operacional, possibilitando dinamismo em seu 

funcionamento, com maior eficiência, precisão e velocidade. Entre tais tecnologias se 

destacam a de informação, comunicação, a automatização e a robótica. É também um 

edifício sustentável e orientado à minimização dos impactos causados pela sua implantação 

e operação no meio ambiente; constituindo um ambiente voltado para o bem-estar humano 

                                                     

5
 Dados disponíveis no site oficial da instituição e coletados em 07/02/2016. 

6 
No HUCFF, realizam-se cerca de 64% do currículo do curso de graduação em Medicina, 60% de Fisioterapia, 

53% de Fonoaudiologia, 34% de Enfermagem e 17% de Nutrição conforme dados do documento “Proposta de 
referência para definição do perfil do HUCFF em seu novo prédio”, elaborado pela Faculdade de Medicina e 
HUCFF em dezembro de 2011 (ESPAÇO SAÚDE; ATELIER UNIVERSITÁRIO, 2013).  
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tanto no seu interior, favorecendo o processo curativo, quanto no seu exterior e entorno, 

reconstruindo as relações significativas dos ambientes de cuidado e a sociedade (MALKIN, 

2008; NORD, 2011; VERDERBER, 2010).  

As ações no campo da arquitetura têm se valido de estratégias projetuais elaboradas 

sobre pesquisa científica, avaliações de projetos e do edifício e dos desenvolvimentos 

tecnológicos da construção civil e engenharia. Os projetos baseados em evidência, Avaliação 

Pós Ocupação (APO), coordenação modular, materiais com tecnologia antimicrobiana, 

materiais de alto desempenho energético, sistemas construtivos pré-fabricados, entre 

outros, são exemplos pontuais em diferentes aspectos da arquitetura do hospital (FINESTRA, 

2013; BATIMARCHI e SANTANA, 2012; CARVALHO, 2012). Resultam em concepções 

modulares, estruturadas segundo uma organização de desenho urbano, integradas ao 

entorno natural e construído, com planejamento de execução por fases para expansão 

(FRANCE, 2011; NORD, 2012; VERDERBER, 2010). 

Em especial, os hospitais universitários ou de ensino, têm sido internacionalmente 

valorizados em função das vantagens e benefícios que a integração entre as atividades de 

assistência, ensino e pesquisa pode oferecer. Principalmente na Europa e América do Norte, 

eles assim como outros hospitais, têm estado em processo de reforma ou sendo 

reconstruídos em novos edifícios que comportam os requisitos espaciais e tecnológicos 

necessários às atuais demandas. (CABE, 2009; FRANCE, 2011; NORD, 2011) Hospitais de 

ensino são reconhecidos como centros avançados de excelência “(...) de alta complexidade 

para cuidados intensivos em função da qualidade da assistência clínica, da capacidade em 

desenvolver pesquisas científicas e produzir inovações" (NORD, op. cit., p.15). Sob o ponto 

de vista estratégico para o avanço no campo da saúde e da qualidade da assistência coletiva, 

a dimensão da pesquisa no espaço cresceu, demandando novas necessidades programáticas 

e espaciais.  

Além disso, outros reflexos no programa, dimensionamento e espaço da arquitetura 

são decorrentes das tendências no ensino em rede interinstitucional, a ampliação do tempo 

dos cursos de formação para as atividades que integram teoria e prática, a adoção de 

sofisticadas técnicas de simulação tanto na formação quanto na clínica profissional e a 

formação integrada entre médicos e outros profissionais da saúde (Idem, 2011).  

O reconhecimento da qualidade do HUCFF enquanto centro médico acadêmico 

demonstra que este possui capacidade instalada técnico-científica para assumir o papel 
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estratégico de centro de excelência em cuidado, ensino e pesquisa, aumentando seu 

potencial difusor de conhecimento. A ambição exige suporte físico construído apropriado e 

específico que abrange programa, sistema arquitetônico e tecnologia. Nesse sentido a 

vontade de realização de sua comunidade se expressa no Plano Diretor do hospital para o 

período de 2011 a 2020, com a definição das linhas gerais para um novo hospital com perfil 

assistencial de alta complexidade voltado a pacientes críticos e procedimentos de 

transplantes e “todas as grandes cirurgias”. Além disso, um hospital com capacidade de 550 

leitos, atendimento ambulatorial focado principalmente nas atividades de “hospital-dia, 

internação domiciliar e curta permanência”; ensino integrado com a atenção básica, para a 

educação contínua e telemedicina, e pesquisas observando as prioridades do SUS e a 

avaliação tecnológica; além do requisito de gerar mínimo impacto ambiental, previsão de 

adequada manutenção preditiva, preventiva e corretiva, e requisitos de humanização do 

ambiente para adequado acolhimento dos profissionais, alunos, pacientes e seus familiares 

(HUCFF, 2011). 

Enquanto esse desejo se evidencia, há incertezas sobre o suporte físico que o hospital 

oferece e a capacidade de adequação do edifício. Com relação a isso, a discussão é 

fomentada, entre outros argumentos, pelas qualidades do projeto modernista de sua 

arquitetura e da qualidade técnica de seu autor, que, a princípio, parecem colaborar para 

facilitar adaptações ao longo do tempo, como a racionalidade do sistema arquitetônico, a 

estrutura livre, funcionalidade da distribuição espacial, simplicidade volumétrica e 

modularidade da organização.  

Esta perspectiva é reforçada pelo exemplo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HCPA/UFRGS), obra do mesmo 

arquiteto produzida no período de 1942 a 1952 sob princípios semelhantes e que é 

referência nacional em qualidade do cuidado, ensino e pesquisa. De fato, não são as 

características modernistas do edifício o problema, mas as limitações determinadas pelos 

conceitos estruturantes do espaço hospitalar concebido em 1950 para o então Hospital das 

Clínicas da Universidade do Brasil (HCUB) e atual HUCFF, com 28 anos de conturbado 

processo de construção e a capacidade física e espacial exigida  pelos requisitos específicos 

de um atual hospital universitário de excelência, aprofundada por um intenso e arrojado 

avanço tecnológico. 
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Em meados do século XX, o hospital universitário é uma novidade no Brasil, parte do 

processo de modernização do país, o que confere ao seu planejamento dificuldades técnicas 

em razão do limitado conhecimento sobre a especialidade e de sua natureza complexa. O 

conceito do hospital definido para o ensino7 da Faculdade Nacional de Medicina definia suas 

características segundo os princípios da prática médica científica. Dessa forma, o programa 

se define com base nas necessidades assistenciais da escola médica, a distribuição espacial 

de acordo com os critérios de ensino adotados.  

O sistema arquitetônico do edifício é determinado a partir das exigências de 

operacionalização baseada na mão de obra humana e na configuração física, definida pela 

característica disciplinar da atividade, e a preocupação com o controle dos riscos de 

exposição à doença, segregando espaços e circulações, separados como áreas “sujas e 

limpas”.  

O planejamento era pautado por uma ênfase funcionalista que privilegiava critérios 

utilitários no atendimento às exigências da atividade, equipamentos e maquinários das 

instalações dos sistemas mecânicos de transporte e ventilação. Tinha como modelo 

referencial organizativo na época o monobloco verticalizado, baseado na concentração 

tecnológica, na racionalidade construtiva e na ideia de eficiência vinculada à centralidade. 

Quase 70 anos depois, as condições no campo da arquitetura para ambientes de 

saúde são bastante diferentes. O hospital não é mais espaço exclusivo da escola médica, mas 

um centro de treinamento multidisciplinar; a distribuição e organização do espaço é 

realizada por critérios de otimização do desempenho das atividades facilitadas pela 

tecnologia de sistemas informatizados e automatizados; o sistema arquitetônico é 

determinado a partir de exigências de integração funcional e espacial, nos meios de 

prolongar a vida útil do edifício face aos acelerados desenvolvimentos tecnológicos. Além do 

mais, as preocupações da arquitetura se centram na maior eficiência energética e redução 

de impactos ambientais, na contribuição terapêutica do ambiente e no bem-estar dos 

usuários (MALKIN, 2008; NORD, 2011; VERDERBER, 2010). Cabe destacar também que a 

                                                     

7
 A padronização do ensino médico, incorporando o hospital como equipamento obrigatório, foi proposta pelo 

educador norte-americano Abraham Flexner de 1910, preocupado com a qualidade da formação profissional 
baseada na medicina científica. O hospital deveria ser projetado segundo critérios do ensino médico, para 
definição de sua organização físico-espacial e, da mesma forma, a gestão pela escola deveria garantir a 
prioridade do ensino na assistência à saúde (FLEXNER, 1910). 
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estruturação nacional do campo da produção da arquitetura para ambientes da saúde hoje 

impõe condições técnicas, de segurança e exigências normativas que não existiam. 

A arquitetura do hospital, com base em princípios baseados nas relações homem-

ambiente construído, objetivando equilibrar os aspectos humanísticos com os funcionais e 

tecnológicos, por meio de avançados sistemas construtivos e operacionais e desenvolvendo 

estratégias projetuais para os problemas complexos, tem buscado soluções na redução da 

escala do edifício e sua fragmentação, nas relações espaciais entre interior e exterior, nas 

composições modulares, na integração com o entorno e acessibilidade do edifício em 

relação a esse. Estas soluções são representadas não em um modelo único, mas em uma 

multiplicidade de possibilidades formais que mantêm em comum os critérios de integração 

(VERDEBER e FINE, 2000; VERDERBER, op. cit.; NORD, 2011; FRANCE, 2011). 

A arquitetura do edifício do HUCFF não tem condições de atender aos atuais 

requisitos para um hospital universitário de excelência porque sua concepção está baseada 

em conceitos que se transformaram significativamente com o tempo e a configuração física 

sobre uma base tecnológica de construção e operação do edifício de baixa flexibilidade. A 

proposta deste trabalho é discutir os desafios apresentados pela atualidade à arquitetura do 

edifício hospitalar através do caso do HUCFF e as dificuldades de enfrentamento no seu 

contexto com a intenção de esclarecer alguns aspectos arquitetônicos de sua obsolescência. 

Esta condição não implica o descarte do edifício, mas a compreensão da necessidade de 

encontrar novos usos, que podem ser da própria saúde. 

Nesse processo, o questionamento sobre o que na arquitetura não atende e o 

porquê das limitações em atender às condições atuais motiva a pesquisa. Assim o trabalho 

se direciona estabelecendo como objetivo geral identificar as especificidades do hospital 

universitário da UFRJ e as características de sua arquitetura que impedem ou determinam 

sua inviabilidade de atendimento aos requisitos atuais para a arquitetura hospitalar, em 

especial àqueles dos hospitais de excelência pela assistência, ensino e pesquisa. Por 

conseguinte, o processo da pesquisa se orienta com base nos seguintes objetivos 

específicos: 

a) Recuperar e apresentar a história do projeto de arquitetura do Hospital 

Universitário da UFRJ. 

b) Identificar no projeto original e em suas revisões os elementos do sistema 

arquitetônico fundamentais para o hospital. 
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c) Elencar alguns dos principais requisitos da arquitetura do hospital na 

atualidade. 

d) Verificar na arquitetura do edifício do HUCFF a adequação aos requisitos 

atuais e seus limites. 

Para encaminhamento do estudo de caso do hospital universitário da UFRJ, optou-se 

por focar o projeto de arquitetura e a configuração do seu desenho para observação de suas 

características específicas. A pesquisa se estruturou segundo a concepção de que a 

compreensão do edifício e as razões que levaram à sua atual condição dependiam de um 

conhecimento acurado do processo de seu desenvolvimento que permitisse à avaliação e 

análise do edifício maior profundidade, além daquela focada apenas em aspectos técnicos. 

Assim, buscou-se na elaboração da sistemática de avaliação e na realização da análise 

uma abordagem qualitativa, a fim de estabelecer relações com a base de conhecimento 

histórica do contexto de produção do edifício. A investigação histórica sobre o 

desenvolvimento do projeto de arquitetura em paralelo ao seu processo de construção 

recorreu principalmente à fonte documental pertencente à UFRJ e disponível no acervo do 

Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (NPD/FAU). 

Esta foi complementada pela identificação e análise das publicações técnicas do período da 

investigação referentes ao planejamento do hospital e por entrevistas realizadas com 

personalidades de destaque da história do hospital.  

Para apoiar o entendimento da contextualização histórica do projeto no campo 

social, político econômico e da arquitetura hospitalar brasileira, foram selecionadas 

referências do campo da história do Brasil e da arquitetura. A documentação do período 

analisada sobre a qual foi realizada a pesquisa abrange:  

 Periódicos, documentos institucionais, administrativos e relatórios técnicos, 

peças gráficas do projeto arquitetônico, desenhos de perspectivas e 

iconografia referente ao edifício produzidos pelo Escritório Técnico da 

Universidade do Brasil (Etub). 

 Documentos institucionais e administrativos da Faculdade de Medicina e 

peças gráficas do projeto de arquitetura, memorial descritivo e croquis 

produzidos pelos arquitetos Oscar Valdetaro e Roberto Nadalulutti para o 

Hospital das Clínicas da Cidade Universitária. 
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 As publicações técnicas no período de 1944 a 1949 da Divisão de Organização 

Hospitalar (DOH) reunidas no livro “História e evolução dos hospitais”, 

publicado em 1965 pelo Ministério da Saúde (MS); o material referente ao 1º 

curso de planejamento de hospitais realizado no Brasil em 1953 pelo IAB-SP e 

o projeto de normas disciplinadoras das construções hospitalares publicado 

em livro também pelo MS em 1965. 

 Entrevistas com personalidades que participaram da história do planejamento 

e construção do hospital realizadas em 2015 pelo Espaço Saúde. 

Em relação à busca de respostas para o questionamento sobre a capacidade da 

arquitetura do hospital em atender aos desafios da atualidade, a escolha metodológica foi 

pela verificação e análise de características específicas do edifício com base em seu projeto 

em requisito estrategicamente selecionado da arquitetura contemporânea de hospitais. O 

método consistiu na identificação dos requisitos de arquitetura do hospital atual, seleção 

daquele de maior significado para o conjunto, a elaboração de uma sistemática de avaliação 

considerando critérios baseados em pesquisa e desenvolvimento de projetos de hospitais, e 

análise da arquitetura do edifício; englobando: 

 Revisão bibliográfica da literatura da atualidade no campo da arquitetura e 

projeto de hospitais, com enfoque em autores da linha de pensamento das 

relações entre homem e ambiente construído, destacando-se o trabalho do 

arquiteto e professor Romano del Nord, “The new strategic dimensions of the 

hospital excellence”, publicado em 2011. 

 Organização e categorização dos requisitos de arquitetura para hospitais 

universitários na atualidade, utilizando como referências sistemas de 

avaliação de projetos hospitalares, tal como o AEDET. 

 Aplicação da matriz de análise sistêmica sensitiva ou matriz de influência para 

identificação do requisito estratégico de análise. 

 Organização e sistematização dos levantamentos fotográficos do hospital. 

A tese está estruturada em três partes que procuram abarcar conteúdos dos 

diferentes momentos da pesquisa: história do projeto e construção do hospital, atualidade 

da arquitetura hospitalar, avaliação e análise do hospital universitário da UFRJ. O primeiro 

capítulo é dedicado à exposição do estudo do conceito do hospital moderno em uma 

perspectiva histórica, a contextualização do hospital universitário no desenvolvimento da 
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arquitetura do hospital no Brasil, a descrição dos diferentes momentos de desenvolvimento 

do projeto do HU-UFRJ, buscando entender as soluções e configurações do espaço existente 

e os motivos que levaram àquela forma; além de uma análise ao longo desse processo sobre 

os efeitos das decisões e atitudes tomadas frente ao edifício. 

No capítulo dois, abordam-se os conceitos, tecnologias, valores e entendimentos 

presentes e discutidos hoje na arquitetura dos hospitais, buscando salientar as estratégias e 

características arquitetônicas que vêm se destacando com os desafios contemporâneos. 

Também se apresentam as tendências de desenvolvimento identificadas para a arquitetura 

dos hospitais, considerando os desenvolvimentos tecnológicos e científicos do campo da 

saúde com relação mais estreita às necessidades espaciais. O conteúdo foi tratado com a 

intenção de gerar subsídios para a análise e fundamentar a discussão sobre a arquitetura do 

hospital. 

O capítulo três refere-se à avaliação e análise do hospital, nele se discorre sobre a 

definição das condições de arquitetura e o processo de seleção do requisito estratégico para 

o objetivo da pesquisa e o aprofundamento de seu estudo por meio de uma revisão de 

literatura que permita definir os critérios utilizados na avaliação. Posteriormente é feita a 

apresentação da avaliação do edifício em seu projeto, análise com considerações que 

procuram entrelaçar aspectos do conceito gerador do edifício e, por fim, a discussão dos 

resultados.  
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CAPÍTULO 1 

DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE DO BRASIL AO HU DA UFRJ 

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Clementino 

Fraga Filho (HUCFF) é um dos primeiros hospitais universitários e modernos do país, com 

projeto elaborado a partir de 1949 e construção iniciada em 1950, no conjunto das obras da 

primeira Cidade Universitária brasileira. (BARBOZA, 1951; FRAGA, PONTES, et al. 1972) O 

projeto do hospital, concluído três anos depois do início de sua construção, teve a obra 

interrompida, em 1955, por problemas de recursos, o que se prolongou até o início dos anos 

1970. Uma comissão para reexame do projeto do hospital foi formada em 1967 e uma 

revisão do projeto, realizada em 1969, adaptando o hospital à metade de sua estrutura 

original já construída. (HUCFF/FM/UFRJ, 2008) 

As obras foram retomadas em 1971 e novamente interrompidas em 1972, só 

entrando em ritmo constante para conclusão a partir de 1975. Na fase final, em razão da 

condição inovadora do hospital que exigia conhecimento especializado e experiência não 

existente nacionalmente, a Comissão de Implantação recorreu ao apoio de consultoria 

norte-americana para elaboração de um Projeto de Planejamento Técnico Operacional; 

trabalho este que acabou implicando necessidade de novos ajustes no projeto de 

arquitetura do hospital. O edifício foi inaugurado em 1978 como um hospital inovador em 

sua estrutura funcional e administração, alcançando destaque nacional e estabelecendo-se 

como uma referência (FRAGA FILHO, 2000; HUCFF-FM-UFRJ, 2008). 

Este panorama do desenvolvimento das obras permite uma visualização da 

quantidade de interferências, abrangência e importância da história para uma compreensão 

integral do edifício do HUCFF. Sua arquitetura tem características determinadas por um 

longo e descontínuo processo de projeto e construção que não é apresentado pela literatura 

específica. As principais referências bibliográficas que registram informações, fatos ou a 

trajetória do edifício privilegiam dois momentos específicos, o projeto inicial, realizado por 

Jorge Machado Moreira, e a implantação e inauguração do hospital (CZAJKOWSKI, 1999; 

FRAGA FILHO, 2000; HUCFF/FM/UFRJ, 2008; ROSA e JOUVAL JUNIOR, 2008). No entanto, 

entre os primeiros croquis de 1949 e a inauguração de 1978, existem 29 anos de 

descontinuidades no processo, que resultaram em um edifício semiacabado e 50% utilizado. 
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O hospital que entrou em funcionamento era o mesmo idealizado por Jorge Moreira 

nos anos 1950, representando as necessidades assistenciais e de ensino universitárias? 

Quais foram os desafios na sua concepção? Quais dificuldades foram enfrentadas 20 depois, 

quando o hospital foi de fato implantado? Como o espaço foi afetado pelo longo processo de 

projeto? Apenas considerando as transformações sociais, econômicas e políticas ocorridas 

no Brasil neste período8, que inclui reformas educacionais, além dos grandes avanços 

científicos e tecnológicos da medicina, percebe-se o impacto dessa história na arquitetura do 

edifício. Fraga Filho (2000), em seu livro sobre o processo de implantação do hospital, 

registrou algumas das interferências na arquitetura. 

Mas as modificações realizadas e o que as diferenças significaram em relação à 

concepção original não são conhecidas, impossibilitando a compreensão da abrangência 

dessas alterações no espaço, suas justificativas, necessidades e conceitos que permeiam as 

características físicas e sua organização espacial. A investigação historiográfica do projeto do 

Hospital Universitário da UFRJ Clementino Fraga Filho (HUCFF) objetiva identificar em que 

medida os fatos históricos contribuem, afetam ou repercutem no edifício, buscando 

compreender os elementos e conceitos que compõem seu universo arquitetônico. A 

intenção é, a partir da historiografia, constituir um corpo teórico que permita a identificação 

e entendimento dos aspectos que colaboram para as dificuldades enfrentadas na realidade 

atual do edifício, contribuindo para fundamentação da análise e crítica realizada neste 

trabalho. 

A investigação tem como objeto central da análise o projeto de arquitetura do 

Hospital Universitário (HU) da UFRJ; seu processo de evolução desde a concepção, a 

materialização do edifício, até o efetivo funcionamento, abrangendo o período de 1949 até a 

inauguração em 1978. Os períodos anterior e posterior ao projeto são considerados no 

                                                     

8 Ao longo dos quase 30 anos da concretização do hospital, o Brasil passou por governos de 16 presidentes e 

um golpe de Estado, teve sua capital transferida do Rio de Janeiro para Brasília, viveu seu auge produtivo 
comercial no mercado exterior com o café e, depois, sua queda que reforçou e acelerou a transição para o 
modelo econômico industrial.  Alcançou o predomínio da população vivendo nas cidades, passando por intenso 
processo de urbanização com a expansão da indústria; o país obteve nesse período sua maior taxa histórica de 
crescimento populacional atribuída à vacinação e a melhoria da infraestrutura de saneamento e higiene 
pública, registrando-se redução da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida (IBGE. CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES, 2006). Vale falar que a medicina nesse período deu um 
salto, uma vez que vários hospitais foram construídos no país e a assistência pública se estruturou. 
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sentido de complementarem o entendimento das condições que o viabilizaram, origem das 

razões de determinadas opções e consequências envolvidas nas definições do edifício. 

O estudo historiográfico baseia-se na análise dos documentos relativos ao projeto e 

construção9 do HU-UFRJ produzidos pelo Escritório Técnico da Universidade do Brasil (Etub), 

Reitoria e Comissões formadas para tratar do assunto. Esta documentação abrange o 

período de 1947 até 1978, e abarca peças técnicas de projeto, memoriais, relatórios, atas, 

documentos administrativos e periódico especializado produzido pelo Etub, além de 

material iconográfico com fotos do período de construção. Também são utilizadas as 

entrevistas realizadas em 2015 pelo Espaço Saúde com professores da Faculdade de 

Medicina da UFRJ que participaram do processo de implantação do hospital e ex-diretores 

do HUCFF. Como referencial do período recente, século XXI, são utilizados os Planos 

Diretores até 2020 do HUCFF e da UFRJ como fontes de produção técnica de arquitetura e 

planejamento relativa ao hospital. 

Para a compreensão dos conceitos, ideias e orientações técnicas aplicados na 

formulação do projeto, recorre-se a referências técnicas e bibliográficas da época produzidas 

no Brasil que registram o pensamento dominante e as influências sofridas pela produção 

brasileira através dos livros “História e evolução dos hospitais”, “Planejamento de hospitais” 

e “Projeto de normas disciplinadoras das construções hospitalares”. Além destes, o livro “A 

implantação do hospital universitário da UFRJ (1974-1978)” publicado em 1990 pela 

Fundação José Bonifácio (FUJB), escrito pelo presidente da Comissão de Implantação 

Clementino Fraga Filho, registra documentos e considerações sobre o processo de 

finalização e início do funcionamento do HU. Exceto pelo primeiro livro mencionado, tais 

fontes envolvem profissionais da arquitetura e da medicina com participação direta na 

produção do edifício do hospital, além das outras personalidades representativas do cenário 

nacional da produção arquitetônica de hospitais. A seleção deste material se deu em função 

do significado e importância que representam para os objetivos da pesquisa conforme 

exposto nos próximos parágrafos. 

História e evolução dos hospitais reúne uma série de publicações entre 1944 e 1950 

da Divisão de Organização Hospitalar (DOH), órgão técnico do Ministério da Educação e 

Saúde (MES); reeditadas em volume único em 1965 pelo Departamento Nacional de Saúde 

                                                     

9 A maior parte dessa documentação é parte do acervo do ETU localizado no Núcleo de Pesquisa e 
Documentação (NPD) da FAU-UFRJ. 
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(DNS) do Ministério da Saúde acrescido de um capítulo sobre política hospitalar e legislação. 

Trata-se de textos técnicos sobre organização e administração hospitalar, incluindo 

orientações para planejamento e construção, em formato de artigos, discursos, conferências 

e aulas de cursos de especialização e aperfeiçoamento organizados pela DOH, na perspectiva 

do desenvolvimento do plano elaborado pela equipe técnica da mesma, para a implantação 

de uma rede nacional de hospitais gerais e regionais. Os textos foram escritos no contexto 

da modernização brasileira do período Vargas na transição da assistência médica de caráter 

caridoso realizada nas Santas Casas, em edificações de organização simples, para a 

assistência de caráter técnico e especializada realizada em hospitais, entendidos como 

organização econômica, funcionando em edificações planejadas com a intenção de eficiência 

do trabalho.  

As publicações e cursos eram parte da estratégia de divulgação de conhecimento, aos 

moldes do modelo norte-americano, que permitissem o estabelecimento de um padrão de 

assistência baseada no hospital. Abordam aspectos históricos do desenvolvimento do 

hospital na sociedade do ponto de vista europeu, americano e brasileiro, levantamentos e 

considerações acerca da situação da assistência médica no Brasil, orientações sobre 

necessidades da organização hospitalar, aspectos estatísticos para a administração do 

hospital, recomendações quanto a um modelo normativo para auxiliar a arquitetura 

funcional, fundamentos e conceitos da rede nacional de hospitais. 

Entre os diversos autores se destacam pelo volume e conteúdo o médico Theóphilo 

de Almeida10, diretor da DOH de 1941 a 1949, e o engenheiro, médico e professor 

catedrático da Faculdade de Medicina de São Paulo Ernesto de Souza Campos11, diretor 

desta em 1930, um dos fundadores em 1934 da Universidade de São Paulo (USP) e Ministro 

da Educação e Saúde em 1946. Atuando no campo da arquitetura, Campos participou dos 

                                                     

10 Segundo Ribeiro (2016), Almeida atuou de forma ampla em sua função administrativa, participando 
ativamente na produção técnica da DOH, incluindo a organização dos cursos, a elaboração de projetos junto à 
equipe de arquitetos, e na divulgação de conhecimento para viabilizar os meios de estabelecimento da Rede 
Nacional de Hospitais. 
11 Campos se formou na Escola Politécnica em 1906 e, em 1918, na Faculdade de Medicina de São Paulo; 
aprimorando-se como médico nos Estados Unidos com bolsa da Fundação Rockefeller no Johns Hopkins 
Hospital de 1920 até 1922. (ACADEMIA DE MEDICINA DE SÃO PAULO) Entre 1925 e 1926 realizou viagem com o 
objetivo conhecer e estudar instituições de ensino médico e hospitais nos Estados Unidos, Canadá e alguns 
países europeus no interesse do Governo do Estado de São Paulo de construção do edifício da Faculdade de 
Medicina e do hospital das clínicas da mesma. (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965) 
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projetos para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, o primeiro de 

ensino de tipo arquitetônico em monobloco inaugurado em 1944, e da Bahia de 1948. Sua 

importância no cenário da arquitetura nacional está relacionada à disseminação dos 

conceitos de planejamento norte-americanos do hospital moderno. (SANGLARD e COSTA, 

2004; COSTA, 2010; RIBEIRO, 2016) As contribuições destas personalidades são distintas, 

mas complementares. Almeida faz contribuições gerais, focadas no campo do planejamento 

e orientações com relação aos modelos criados e desenvolvidos pela DOH. Campos oferece 

contribuições específicas para elaboração do projeto, informando critérios e recomendações 

de melhores práticas de arquitetura para hospitais.  

Em diferentes momentos, ambos fizeram viagem aos Estados Unidos com a 

finalidade de conhecer seus hospitais e aspectos de seu funcionamento, gestão e 

configuração física, o primeiro em 1941 e o segundo em 1925, expressando essa influência 

em suas produções e registros. A relevância do livro está no fato de oferecer uma visão das 

concepções, ideais e valores do conceito de hospital moderno disseminado pela política 

pública nos anos 1940, apresentando as diretrizes que orientaram sua elaboração projetual, 

construção, reforma e instalações na esfera da administração pública. 

Planejamento de hospitais, publicado em 1954, é uma compilação das aulas do 

primeiro curso técnico sobre planejamento de hospitais realizado em 1953 pelo 

Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP). Considerada a 

principal referência do início da formação profissional especializada da arquitetura de 

hospitais. A inédita abordagem voltada para o planejamento com enfoque arquitetônico 

teve ampla repercussão, alcançando mais de 370 alunos inscritos de várias partes do país, 

despertando o interesse, além dos próprios arquitetos, de administradores hospitalares, 

médicos, enfermeiros e engenheiros. Sua publicação ocorre no momento em que a 

instituição de assistência à saúde hospitalar já se encontrava mais bem estabelecida e havia 

acumulado certa experiência com a construção em hospitais em funcionamento, 

aparecendo na discussão questões de ordem prática, as relações urbanas, problemas 

funcionais e construtivos. 

Abrangente, o curso trata de temas da administração, enfermagem, especialidades 

de serviços médicos, equipamentos e serviços logísticos relacionados ao planejamento 

abordando conceitos, critérios, elementos e técnicas, políticas e críticas de experiências 

realizadas e construídas. Participaram como professores e palestrantes arquitetos, 
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engenheiros, médicos, enfermeiros, consultores e administradores hospitalares, políticos, 

industriais e personalidades que atuavam nos hospitais brasileiros, como Benedito 

Montenegro e Odair Pedroso, presidentes, respectivamente, das Associações Paulistas de 

Medicina e de Hospitais; Felix Lamela, médico da Universidade John Hopkins, da União Pan-

americana e consultor de organização hospitalar; Teóphilo de Almeida, entre outros técnicos 

da DOH, os arquitetos atuantes na área Roberto Cerqueira Cesar, Oscar Valdetaro, Jorge 

Machado Moreira, entre outros. Também participaram como professores os organizadores 

do curso, Rino Levi12, presidente do IAB-SP; Amador Cintra do Prado, presidente da 

Comissão de Hospitais, e Jarbas Karman13, diretor do curso.  

A diversidade de conteúdos e profissionais reunidos e o formato da publicação, 

incluindo a transcrição das perguntas e respostas realizadas a cada aula, bem como dos 

debates, oferecem perspectivas variadas sobre o assunto, apresentando um panorama dos 

desafios, discussões e limites enfrentados na produção arquitetônica de hospitais.  

Projeto de normas disciplinadoras das construções hospitalares de 1965 foi 

produzido pelo Ministério da Saúde como parte das iniciativas para promover o 

desenvolvimento técnico na produção dos hospitais no contexto disciplinador da política 

militar da ditadura. Escrito por Henrique Bandeira de Mello14, consultor hospitalar, e os 

arquitetos Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti15, trata-se de um conjunto de diretrizes e 

padrões organizativos de solução funcional arquitetônica, elaborados a partir de referências 

norte-americanas, apresentados como exemplos instrutivos para o projeto na forma de 

desenhos e plantas dos diferentes setores e serviços do hospital. A fonte é um registro das 

concepções da maneira de se projetar hospitais a partir de modelos em planta de 

arquitetura e layout em que se privilegiam os aspectos funcionais específicos por setor em 

                                                     

12 O escritório de arquitetura Rino Levi Arquitetos Associados, que tinha entre os sócios Roberto Cerqueira 
Cesar, alcançou reconhecimento internacional nos projetos hospitalares produzidos, pela qualidade das 
propostas arquitetônicas. (BRUAND, 1991) 
13 O arquiteto e engenheiro Jarbas Karman havia trabalhado e realizado mestrado em arquitetura hospitalar 
pela Universidade de Yale, nos EUA em 1952. (KARMAN, 2011) 
14 Médico que elaborou nos anos 1960 proposta de um Plano de Saúde para Brasília que previa um sistema 

integrado “[...] por estruturas hospitalares de diferentes níveis de complexidade e uma rede de serviços básicos 
[...]”, no contexto de modernização em que se desejava para o Distrito Federal arrojo não só da arquitetura, 
mas também na oferta de serviços públicos (GÖTTEMS, EVANGELISTA, et al., 2009, p. 1412). 
15 Ambos trabalharam no Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) criado a partir de um convênio entre os 
governos brasileiro e norte americano, que viabilizou viagem de estudos dos arquitetos aos EUA. 



28 

detrimento de uma visão de conjunto do edifício abrangendo aspectos formais e ambientais 

da solução arquitetônica. 

O delineamento da linha do tempo do edifício obtida através das fontes e referências 

bibliográficas sobre a história do hospital permite a identificação de três momentos 

significativos: a concepção arquitetônica, a revisão do projeto e a implantação do hospital. 

Neles se definem parâmetros e diretrizes para as resoluções espaciais do edifício e sobre os 

quais se estabelece o referencial bibliográfico utilizado para contextualização sócio-histórica 

e arquitetônica. A síntese da trajetória do edifício é apresentada desde seu surgimento, 

enquanto uma ideia, até os anos recentes na Linha do tempo gráfica, pontuando os 

principais fatos históricos que participam de seu contexto. 

Para realização da análise, a documentação encontrada foi organizada 

cronologicamente e separada por tipo de documento: projeto, documentos escritos, fotos. 

Depois agrupados conforme as relações que estabelecem entre si no contexto dos 

momentos citados. As fontes técnicas e referências bibliográficas foram estudadas para 

elaboração dos fichamentos, identificação de termos e conceitos, pensamentos 

predominantes, que permitissem relações com o projeto do HU-UFRJ. 

A apresentação dos resultados obtidos está estruturada em seis partes, sendo a 

primeira dedicada aos eventos que preparam as condições para a produção do hospital, a 

segunda, terceira e quarta voltadas ao ideário, conceitos e diretrizes que permeavam o 

projeto do hospital da perspectiva do conjunto de conhecimento estabelecido e da 

perspectiva das particularidades e opções ideológicas do arquiteto autor do projeto. A 

quinta parte trata da apresentação do projeto original do HU-UFRJ e a última parte, da 

análise crítica e comparativa do resultado da revisão projetual realizada.  
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Gráfico da linha do tempo de desenvolvimento do projeto  do Hospital Universiario da Universidade do Rio de Janeiro 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fontes das imagens utilizadas para a composição do gráfico: A. Documentário HU, 2009; B. MELLO JÚNIOR, 1985; C. SANTOS, PEREIRA et al., 1987; D E H I J. Acervo NPD/FAU/UFRJ; 
F L. flickr HU. Disponível em https://www.flickr.com/photos/tags/hucff/; G M. Jornal Extra e O Globo. 
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1.1. Origens do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 

A ideia do HU foi colocada nos anos 1930, no período do primeiro Governo Vargas, 

no contexto da mudança na orientação política do país e com a adoção de medidas para 

incentivar o desenvolvimento da incipiente indústria nacional e modernizar o país, buscando 

superar os problemas internos, além de uma mudança de mentalidade da sociedade 

promovida pelo modo de vida urbano em ascensão com a transição da base econômica do 

país (BASBAUM, 1976; BRUAND, 1991; FAUSTO, 2014).  

Os ajustes para a modernidade incluíram a criação de ministérios, entre eles o 

Ministério da Educação e Saúde (MES), centralizando a gestão pública e criando políticas 

nacionais que pretendiam dar tratamento igualitário aos problemas do país em escala 

nacional (FAUSTO, 2014). Ideologicamente Cavalcanti (2010) aponta que uma das 

preocupações do governo era com o novo homem brasileiro integrado à sociedade pelo 

trabalho que precisava, mais do que educação formal para isso, desenvolver uma 

mentalidade elevando o nível cultural das camadas populares. Ao MES cabia não apenas se 

ocupar da infraestrutura de saúde e educação necessária ao país, mas também o incentivo 

ao desenvolvimento da nova mentalidade do homem brasileiro (CAVALCANTI, 2010). 

Nesse contexto, o Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, em 1935, 

propôs a reforma da Universidade do Brasil e a necessidade da construção de uma cidade 

universitária como o lugar apropriado para a formação do “homem moderno” brasileiro, 

existindo entre edifícios administrativos e escolares o hospital universitário. A cidade 

universitária representava a “materialização do espírito universitário”, o conceito da 

modernização da educação desejada pelo governo, em que as universidades seriam 

verdadeiros centros dedicados ao ensino e à pesquisa (FAUSTO, 2014). Capanema declarava 

que era: 

[...] propósito do Governo, positivo e simples, fazer uma Universidade que deixe de 
ser o que tem sido até hoje no Brasil: um postulado regulamentar, uma aspiração 
de lei. Quer que ela se converta em uma realidade viva, em uma comunidade 
escolar verdadeira. Para isso torna-se necessária a criação daquilo que hoje se tem 
chamado uma cidade universitária [...] (MELLO JÚNIOR, 1985, p. 54). 

Com relação ao hospital universitário, a previsão de sua construção no conjunto da 

cidade universitária ia ao encontro dos dois propósitos do Ministério: a saúde e a educação. 

Na saúde, atendia-se a necessidade assistencial, uma vez que a grande demanda e o baixo 
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número de hospitais era um problema grave16 na cidade do Rio de Janeiro. Na educação, 

atendia a um antigo pleito da Faculdade de Medicina em busca de um espaço para o 

desenvolvimento do ensino médico científico e conquista de avanços sociais para a 

categoria.  

A Escola de Medicina do Rio de Janeiro, desde sua fundação em 1808, dependia de 

associações para desenvolvimento de suas atividades práticas de ensino. O 

compartilhamento do espaço em um primeiro momento com os religiosos, que detiveram o 

poder sobre o hospital isoladamente até o século XX, implicava limitações aos desejos 

pedagógicos da escola. Isso, entre outros motivos, incentivou o desejo por um espaço 

assistencial próprio para a escola. Algumas tentativas de construção do hospital foram feitas 

pela Escola de Medicina. Uma em 188117, outra em 191618 e novamente em 192619. Ainda 

existiram oportunidades por intermédio do Governo Federal durante a paralização da obra 

do Hospital Pedro Ernesto, a qual foi oferecida à escola, e na compra pelo Estado do Hospital 

da Companhia Sul América de Seguros, atual Hospital da Lagoa (FRAGA FILHO, 2000; HUCFF-

FM-UFRJ, 2008). Todas infrutíferas, as últimas decorrentes da não conformidade do espaço 

físico com as concepções da escola. Com relação às demandas da saúde inclusive, o projeto 

do Hospital de Clínicas Artur Bernardes de 1926, que previa 1.800 leitos, foi uma iniciativa da 

Assistência Hospitalar do Brasil, órgão ligado ao Departamento Nacional de Saúde Pública 

(DNSP), para aumentar a disponibilidade de leitos (SANGLARD, 2006). 

O projeto da cidade universitária envolvia grandes dificuldades técnicas porque, além 

de ser uma concepção urbana inovadora e abranger diversos programas arquitetônicos 

                                                     

16 Desde o início do século XX, com o desenvolvimento urbano da cidade em condições inadequadas, gerando 

condições de vida insalubres para uma grande parcela da população, os problemas de saúde haviam se 
intensificado em situações de epidemia. A Santa Casa, única instituição para assistência geral sem restrição de 
público, não tinha leitos suficientes e eram necessários outros hospitais para atendimento à população. Estes 
começaram a ser construídos nos anos 1920, com as iniciativas para a organização da assistência hospitalar no 
Rio de Janeiro, ocorridas a partir das ações do DNSP dirigido por Carlos Chagas.  
17 Quando D. Pedro II decide realizar a primeira universidade do Brasil e encomenda ao engenheiro Paulo 
Freitas o projeto para a construção na Praia Vermelha, prevendo, entre os edifícios necessários, a sede para a 
Faculdade de Medicina e um hospital. 
18 O projeto realizado pelo arquiteto português Luiz de Moraes Junior previa a construção na Praia Vermelha, 
além do edifício sede da escola, de um Instituto Anatômico e um hospital no terreno anexo. Apenas o edifício 
da escola foi construído onde a Faculdade funcionou de 1918 até a época da construção da cidade universitária 
(HUCFF/FM/UFRJ, 2008). 
19

 O Hospital de Clínicas Artur Bernardes projetado pelo engenheiro-arquiteto Porto D’Ave na região da 
Mangueira teve a obra iniciada e erguida a estrutura, mas foi abandonada em 1932, vindo a se transformar na 
“favela do esqueleto”. No início dos anos 1960, a obra inacabada passou ao governo estadual, sendo 
aproveitada para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  
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específicos, era inédito no Brasil. Para enfrentar o desafio, Capanema estruturou o processo 

de planejamento em um conjunto de comissões especializadas, acadêmicas e técnicas, sob a 

liderança de uma Comissão de Estudos do Plano da Universidade e buscou consultoria 

internacional (MELLO JÚNIOR, 1985). Os trabalhos, iniciados em 1935, a partir de 1936 até 

1944, foram atribulados pelas dificuldades inerentes à natureza do projeto e seu processo 

de desenvolvimento e pela falta de entrosamento de ideias e valores na Comissão. A 

participação dos arquitetos Marcelo Piacentini, arquiteto italiano, autor da cidade 

universitária da Universidade de Roma, e Le Corbusier como consultores marcou as 

diferenças ideológicas no campo da arquitetura que, naquele momento, dominavam 

também as discussões no âmbito profissional geral. 

O processo de urbanização e industrialização propiciou mudanças sociais 

significativas, como a constituição de uma classe operária e da classe média (BASBAUM, 

1976). Entrelaçada a isso a formação de um modo de vida novo, com necessidades, ideais e 

valores diferentes daqueles da sociedade rural, demandando novos programas 

arquitetônicos adequados ao estilo de vida urbano, aquecendo e incentivando o mercado da 

construção civil (BRUAND, 1991). Esse cenário criou condições também para uma 

modernização cultural entorno de uma identidade nacional. Na arquitetura, desenvolveu-se 

uma crítica à produção nacional baseada nos estilos históricos europeus, o ecletismo, em 

prol de uma personalidade própria e discussões em busca de respostas coerentes com as 

tecnologias e meios disponíveis.  

As necessidades da sociedade moderna industrial demandavam contrapartidas da 

arquitetura com grau de inovação equivalente as suas intensas modificações. A partir da 

influência da vanguarda europeia, sobretudo Le Corbusier (1977), baseada nos conceitos de 

industrialização da construção em seus processos e materiais, construção sobre pilotis, uso 

das áreas de terraços como jardim, planta e fachada independentes da estrutura, janela em 

fita e racionalidade construtiva, o movimento de modernização na arquitetura se desenvolve 

(BRUAND, 1991). 

Nesse sentido, o trabalho de Le Corbusier no projeto da Cidade Universitária teve 

dois efeitos, o de reforçar as discussões ideológicas arquitetônicas do trabalho técnico 

projetual, promovendo debates e enfrentamentos que acabaram por contribuir no 

somatório de causas para o retardamento do trabalho e, também, de contribuir para o 

amadurecimento da técnica e conceitos modernos de projeto entre os arquitetos brasileiros 
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envolvidos20. A Comissão de Organização do Plano da Universidade era responsável pelo 

planejamento físico técnico e contava com uma equipe especializada de arquitetura, 

subordinada ao Escritório do Plano da Universidade dirigido por Ernesto de Souza Campos e 

Inácio Azevedo do Amaral, cujas visões da produção profissional eram tradicionalistas, 

adeptas ao estilismo e ainda dependentes do art deco e do neocolonial. Na equipe técnica 

de arquitetura definida por Capanema, predominavam os arquitetos da corrente de 

pensamento moderna. Parte destes também participava do projeto do MES que se 

desenvolvia simultaneamente. 

Na equipe técnica responsável pelos projetos,21 estavam os arquitetos Carlos Leão, 

Ernani Vasconcellos, Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, Paulo Rodrigues Fragoso, Ângelo 

Bruhns, Firmino Fernando Saldanha, Affonso Eduardo Reidy e Lúcio Costa (MELLO JÚNIOR, 

1985; BRUAND, 1991). Apenas os dois últimos participavam nas duas equipes, os quatro 

primeiros faziam parte da equipe de projeto de arquitetura do MES, enquanto os demais 

estavam no projeto da Cidade Universitária. Em comum os dois projetos tiveram, além de 

alguns membros da equipe de projetistas brasileiros e a consultoria de Le Corbusier, o fato 

de contarem com o empenho do ministro Capanema em garantir condições para que os 

projetos se realizassem dentro do espírito moderno. Tarefa possível graças ao grande poder 

conferido aos políticos na época e que lhe permitiu impor sua opinião no processo de 

planejamento e realização dos projetos, particularmente do MES (BRUAND, 1991; MELLO 

JÚNIOR, 1985).  

Segundo Bruand (1991), em função da característica cultural brasileira de 

personalizar o poder associando as ações da administração pública à pessoa no governo, 

Capanema estava interessado em realizar, na sua trajetória política, o sonho de construir 

“[...] a primeira obra monumental de arquitetura ‘moderna’ no mundo” (BRUAND, 1991, p. 

28). 

Mas enquanto o MES, por ser um projeto menor, na escala de edifício único, teve um 

desenvolvimento contínuo e com o processo decisório facilitado pelo menor número de 

pessoas envolvidas, o perfil do processo de planejamento e reformulação da Universidade 

                                                     

20
 Bruan (1991, p. 83) menciona que o projeto da cidade universitária tinha interesse teórico para os arquitetos, 

pois anteviam, pelos problemas em seu desenvolvimento, que não haveria potencial de realização. 
21 Todos, exceto Lúcio Costa, formados pela Escola Nacional de Belas Artes no início dos anos 1930, na qual 
Lúcio Costa foi diretor e implantou uma reforma de modernização do ensino. 



34 

do Rio de Janeiro para a Universidade do Brasil, reunindo instituições de natureza variada e 

diversa, maior número de pessoas, interesses e opiniões, não permitiu condições similares 

(MELLO JÚNIOR, 1985).  

O processo foi pontuado pelos conflitos entre as diferentes visões de projeto guiadas 

pelo “apego à tradição e o apelo revolucionário”. No projeto do MES, a definição da equipe 

técnica por Capanema, desconsiderando o resultado do concurso público de arquitetura 

realizado, foi fundamental para que este se transformasse na oportunidade de afirmação do 

modernismo, pois eliminou, desde o princípio, as discussões dessa natureza no projeto 

(BRUAND, 1991). No projeto da Cidade Universitária, isso não foi possível devido ao porte da 

equipe de planejamento e dispersão do poder decisório que acabou levando à existência de 

duas equipes técnicas de projeto referenciadas nos consultores Le Corbusier e Marcelo 

Piacentini. Este último arquiteto apresentou proposta de arquitetura neoclássica 

simplificada com características ecléticas, buscando a monumentalidade (TONHÃO, 1993).  

Vários estudos foram realizados pelas equipes de projeto, modernistas e tradicionais, 

nenhum foi definitivamente aprovado e levado adiante. Na proposta de Piacentini para a 

cidade universitária o hospital participa do contexto geral de forma pouco expressiva, 

voltado sobretudo a composição do centro médico, como é possível observar na imagem da 

perspectiva do campus e da planta do centro médico na figura 1. Em contraposição, nas 

propostas modernas de Le Corbusier e Lúcio Costa, o HU tem papel de destaque ocupando o 

centro da perspectiva de grandes eixos e como elemento referencial de uma região do 

campus, como mostram as perspectivas dos projetos na figura 1.  
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Figura 1: Projetos para a cidade universitária na Quinta da Boa Vista e o HU. Propostas das equipes – A. 
Piacentini. B. Le Corbusier. C. Lúcio Costa. 

Fontes: (SANTOS, PEREIRA, et al., 1987; PDF Revista da Diretoria de Engenharia, 1937 apud MELLO JÚNIOR, 
1985; SEGAWA, 2001) 

A experiência dos arquitetos nos projetos da cidade universitária e MES foi 

fundamental para o amadurecimento no enfrentamento dos problemas arquitetônicos da 

sociedade moderna. Durante o trabalho, puderam acompanhar a aplicação do método 

projetual de Le Corbusier, assim como compreender seus conceitos e pensamentos. 

[...] Este ensinou-lhes o modo de abordar um programa, partindo dos princípios de 
ordem geral, adaptando-as a seguir concretamente à situação ou às situações 
dadas; insistiu na prioridade que devia ser dada ao urbanismo, do qual a 
arquitetura era apenas um elemento; finalmente, e acima de tudo, proporcionou 
uma demonstração prática de seus métodos pessoais de trabalho, o que não podia 
ser transmitido unicamente por seus escritos (BRUAND, 1991, p. 83). 
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Da mesma forma que o projeto da cidade universitária, o ineditismo do projeto do 

HU também tinha suas dificuldades específicas. Apesar do projeto do hospital universitário 

não ter seguido adiante em função dos problemas maiores com o projeto da própria cidade 

universitária, as dificuldades em relação a ele eram significativas para seu desenvolvimento. 

Havia uma escassez de conhecimento para a concepção de um hospital moderno, tornando 

a busca por modelos referenciais internacionais o principal ponto de apoio para seu 

desenvolvimento. 

Os primeiros hospitais com arquitetura funcional orientada por conhecimentos 

científicos começaram a ser construídos no período inicial da organização da assistência 

hospitalar no Brasil, com a Reforma da Saúde Pública de 1919. A concepção arquitetônica 

dos novos hospitais, afastando-se do modelo religioso, representado pelas Santas Casas, em 

direção ao modelo científico, referenciava-se na tradição europeia de organização física 

pavilhonar, ao mesmo tempo que o modelo monobloco norte-americano vinha se 

disseminando entre os profissionais da saúde e arquitetura. Um exemplo dos efeitos desse 

conjunto referencial para o hospital moderno no Brasil é apresentado pelo estudo de 

Sanglard (2006) e Costa (2004) abrangendo o Hospital de Clínicas para a Faculdade de 

Medicina, de 1926, onde se falava de uma concepção “mista” que adota “técnica pavilhonar 

alemã e organização interna norte-americana”. 

Os desenvolvimentos do modernismo vieram a contribuir para um melhor 

enfrentamento do problema, justamente a partir de uma abordagem projetual mais livre, 

permitindo estudos funcionais, liberdade formal e incorporações tecnológicas como 

estratégias para pensar soluções para o problema arquitetônico do hospital típico da 

sociedade urbana industrial. Os estudos projetuais realizados para o HU durante os 

trabalhos desenvolvidos pelas equipes de projeto da Comissão do Plano da Universidade, 

embora não localizados na pesquisa, sugerem que não avançaram muito além de uma ideia 

geral e conceitual, adequando-se a uma ou outra corrente arquitetônica. 

As condições para desenvolvimento do projeto definitivo estavam atreladas à 

superação das dificuldades do planejamento da cidade universitária que eram de ordem de 

gestão, localização e projeto. O processo, postergado pela falta de consenso, disputas e 

conflitos gerados pelas diferenças ideológicas com relação ao projeto para a Cidade 

Universitária, bem como devido à dificuldade em encontrar e decidir o lugar adequado para 

implantação do campus, favoreceu à solução modernista. (MELLO JÚNIOR, 1985) 
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Segundo Mello Júnior (1985), as condições favoráveis foram alcançadas a partir de 

dezembro de 1944, com a dissolução da estrutura de planejamento existente e incorporação 

do mesmo à administração pública geral, com a nomeação do engenheiro civil Luiz 

Hildebrando de Barros Horta Barbosa para dirigir os trabalhos, restringindo a participação do 

MES ao fornecimento de dados e informações específicas necessárias ao programa. Foi 

definida e aprovada, em 1947, a localização do campus22 em uma ilha sobre um arquipélago 

na Baía de Guanabara, próximo à zona de Manguinhos, numa área para a qual já se previa 

revitalização sanitária, atendendo aos requisitos do conceito da cidade universitária. 

Predominava na filosofia do planejamento da Universidade a ideia central do 
Campus: um espaço físico, com certo isolamento para suas elevadas finalidades, 
manutenção e cultivo do seu espírito, em extensão de dominância horizontal. A 
solução encontrada interferia o mínimo na geografia difícil da cidade, ocupada 
caoticamente, sem reservas para grandes planejamentos (MELLO JÚNIOR, 1985, p. 
66) . 

E, por último, o projeto urbanístico e arquitetônico, que, com o atraso de mais de dez 

anos desde o início do planejamento, teve condições de ser finalizado segundo as diretrizes 

modernistas, permitindo a recuperação das ideias de Le Corbusier, Lúcio Costa e equipe no 

projeto da Cidade Universitária e seus edifícios. A contratação de Jorge Machado Moreira 

deveu-se a um desdobramento do seu trabalho anterior na própria equipe de projeto da 

cidade universitária e pela sua participação na equipe de projeto do edifício do MES. 

Certamente há relação com o representativo papel que a arquitetura moderna assumiu nos 

edifícios públicos com o sucesso alcançado após a inauguração do MES.  

Segundo Bruand (1991), a característica da arquitetura como um orgulho do país pelo 

reconhecimento internacional de sua arquitetura e a adoção governamental desta como 

veículo de propaganda, internamente como afirmação do futuro promissor, externamente 

com o papel de representação da qualidade, mérito e competência nacional, tornavam a 

escolha de um arquiteto de filiação moderna algo natural para as grandes obras públicas no 

período. 

 

                                                     

22 Mello Júnior (1985) salienta que, em 1947, a última barreira a ser vencida para resolução do problema da 
localização foi a discordância do ministro da Saúde Ernesto de Souza Campos, que, enquanto diretor da 
Escritório do Plano da Universidade, defendia a implantação em terreno na Quinta da Boa Vista. Apesar de 
terem se passado dez anos desde os primeiros embates conceituais do projeto, avanços em direção à 
modernidade no Brasil e mudanças na ocupação urbana da cidade, Campos permanecia convicto nas suas 
idealizações. 
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1.2. O arquiteto 

Direta ou indiretamente, Jorge Machado Moreira tinha envolvimento com o projeto 

da cidade universitária desde seu início. Mesmo não estando na equipe de projeto da Cidade 

Universitária no período em que foram realizados os primeiros estudos para o campus com a 

assessoria de Piacentini e Le Corbusier, a proximidade de suas relações e afinidades de ideias 

com os membros dessa, mais a concomitância no tempo, foram condições propícias para sua 

participação indireta. A integração formal de Jorge Moreira na equipe de projeto da Cidade 

Universitária ocorreu em 1939, quando foi instalado o Serviço de Arquitetura da Comissão 

do Plano da Universidade do Brasil, e uma nova equipe, chefiada por Carlos de Azevedo 

Leão, foi formada. Contava com Oscar Niemeyer, Hélio Uchôa e, mais tarde, Atílio Corrêa 

Lima e Aldary Toledo; esta equipe iniciou seus trabalhos justamente com os projetos para o 

Hospital-Escola e a Escola de Enfermagem (MELLO JÚNIOR, 1985). 

Nesse momento, o Brasil estava no período do Estado Novo, sob uma política de 

modernização ditatorial, com o objetivo de promover a industrialização do país e o 

fortalecimento do mercado interno. As ações foram acompanhadas pela estruturação dos 

direitos trabalhistas, o crescimento da população urbana e declínio do analfabetismo. A 

centralização da gestão pública alcançou plenitude e as ações do MES, a partir de 1937, 

privilegiavam a organização do ensino para preparar mão de obra qualificada para o serviço 

fabril (FAUSTO, 2014). 

Com a extinção das Comissões em 1944 para a transferência do projeto ao 

Departamento Administrativo do Serviço Público23 (Dasp), todos os projetos foram 

paralisados, tendo sido retomados com a estruturação do Escritório Técnico da Universidade 

do Brasil (Etub). Tal estruturação se deu no período pós-ditadura do governo democrático de 

Eurico Gaspar Dutra em que se valorizava uma política de menor controle estatal do 

mercado e da economia (FAUSTO, 2014). A autonomia do projeto da cidade universitária se 

manteve por decisão do diretor do Etub, Luiz Hildebrando de Barros Horta Barbosa, que 

preferiu manter o desenvolvimento do projeto sob domínio da administração pública a optar 

                                                     

23 Órgão criado em 1938 com o objetivo de reformar a administração pública, organizando e racionalizando o 
serviço público, buscando estabelecer maior integração administrativa e promover um sistema de mérito na 
seleção e carreira pública. Era diretamente subordinado à Presidência da República e desfrutava de forte 
influência nas políticas implementadas no período ditatorial. Com o fim da ditadura e sem obter pleno sucesso 
em seus propósitos originais, passou por reestruturação que esvaziou parcialmente seus quadros, assumindo 
uma função de caráter de assessoria (CPDOC, CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 
CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1997). 
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por terceirizar, convidando Jorge Moreira para chefiar os trabalhos de arquitetura em fins de 

1948 (MELLO JÚNIOR, 1985). Com os problemas de gestão do planejamento resolvidos, 

localização definida e estabelecimento das concepções modernas na arquitetura já sendo 

adotadas nas obras do Estado como um símbolo do avanço nacional, o arquiteto teve as 

condições necessárias para conduzir o projeto que se tornou sua obra mais importante. 

O Etub foi estruturado em um escritório de planejamento de alto nível de produção 

para dar conta da demanda exigida pelo projeto da cidade universitária que previa uma 

quantidade numerosa de edifícios, abarcando a estrutura de ensino, pesquisa, 

administração, assistência técnica, cultura e esporte, residências, serviços, hortos florestais e 

até zoológico (BARBOZA, 1952). Jorge Moreira foi o responsável por formar a equipe de 

arquitetura dos primeiros anos de atividade. Sua estrutura era de uma pequena indústria de 

projetos com uma organização incomum para escritórios de arquitetura da época, então 

preparados para ações isoladas e não de grande escala. O comprometimento com a 

qualidade do trabalho tornou o Etub, para Donato Mello Júnior (1985), o melhor do Brasil 

nos anos 1950. 

Jorge Moreira24, segundo análise de sua obra realizada por Conduro (1999), era um 

profissional de personalidade firme, dedicado à prática projetual com rigor e detalhismo até 

a fase de execução do projeto, buscava um aperfeiçoamento constante, demonstrando 

vontade permanente de excelência e uma crença convicta nas compensações do trabalho 

comprometido e empenhado para se alcançar qualidade (CZAJKOWSKI, 1980). 

Em sua prática projetual, valorizava a abordagem racional dos problemas 

arquitetônicos, o tratamento funcional dos programas, a exploração da plástica que as 

técnicas contemporâneas de construção ofereciam, a linguagem não ornamental e universal, 

entendendo a geometria do edifício em si como o elemento de interesse artístico. Seu 

contato e identificação com os ideais modernos ocorreram ainda na Escola Nacional de Belas 

Artes e, ao longo da carreira, buscou desenvolver as lições e repertório aprendidos na 

experiência com Le Corbusier. O trabalho deste arquiteto foi sua principal referência, 

sobretudo a teoria e prática da fase purista em que predominava a estética do edifício de 

                                                     

24 De família gaúcha, nasceu na França, em 1904, e faleceu em 1992. Iniciou seus estudos de arquitetura na 
escola do Uruguai e depois foi transferido para a Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, onde se 
formou em 1932 (CZAJKOWSKI, 1999). 
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geometria simples e isolado numa paisagem natural e a composição rígida baseada nos cinco 

pontos para a nova arquitetura (CZAJKOWSKI, 1999). 

Le Corbusier não só foi uma grande influência em termos de pensamento quanto foi 

determinante para seu desenvolvimento técnico. Sua participação na equipe de projeto do 

MES, no qual Le Corbusier aplicou pela primeira vez em grande escala seus conceitos de 

arquitetura moderna, foi um evento que impactou profundamente sua carreira, 

contribuindo para o aprimoramento de sua técnica projetual, e que se reflete na sua maior 

realização profissional, o projeto para a Universidade do Brasil na Ilha do Fundão 

(CAVALCANTI, 2013; CONDURU, 1999). 

Estar na equipe comandada por Le Corbusier [...] era acompanhar um dos 
formuladores do racionalismo no desenvolvimento de projetos excepcionais por 
sua situação urbana, complexidade funcional e representatividade simbólica, 
observando as inflexões do pensamento corbusiano na aplicação dos princípios 
gerais da arquitetura moderna aos casos específicos do edifício ministerial e do 
campus universitário (CONDURU, 1999, p. 17). 

Segre (2004) e Conduro (1999) identificam que o fascínio do arquiteto pela obra do 

mestre e a influência em sua produção pontuaram sua obra em diferentes momentos, 

sempre mantendo certa ligação com o significado do momento vivido em 1936. Segre (2004) 

reconhece em sua proposta para o concurso do MES em 1935 um paralelo com o projeto de 

Le Corbusier, em 1928, do Centrosoyuz de Moscou, e no edifício da Faculdade de 

Arquitetura do campus da universidade uma homenagem ao mestre na referência à 

proposta de Le Corbusier para o MES na praia de Santa Luzia. Já Conduro (1999) observa o 

desenvolvimento de ideias contidas no Centrosoyuz no projeto do Hospital das clínicas de 

Porto Alegre de 1952. 

Em sua linha de trabalho, adotava o volume puro, composições simples, a 

ortogonalidade no desenho das formas, articulações definidas e a setorização funcional, 

como é possível ser observado no projeto do Hospital das Clínicas da Universidade do Brasil 

(HCUB). Para ele, a arquitetura era uma arte simultaneamente utilitária e plástica, sem 

privilegiar uma ou outra na solução da obra. Possuía uma opinião crítica sobre o valor formal 

dado à obra, uma vez que a razão de ser da arquitetura era antes ser útil para as 

necessidades de uso da sociedade (CONDURU, 1999; BRUAND, 1991; SEGRE, 2004). 

Em sua trajetória profissional, produziu habitações uni e multifamiliares, edifícios 

públicos administrativos e comerciais, edifícios para atividades da saúde e educacionais, 

sempre mantendo uma continuidade estilística de trabalho, utilizando-se dos conceitos de 
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pilotis, planta livre, janela fita, fachada contínua livre e terraço-jardim para constituir formas 

e espaços nos diferentes programas. A qualidade de sua produção é reconhecida pela sua 

unidade conceitual e formal, explorando um repertório consolidado, focando o tratamento 

de detalhes, valorizando elementos secundários ordenados equilibradamente no conjunto, 

em vez de pesquisas plásticas ou investigações estruturais (BRUAND, 1991). “[...] o valor de 

suas construções não foi fruto do uso de um vocabulário original, mas da segurança de uma 

linguagem baseada na exploração das descobertas anteriores habilmente desenvolvidas” 

(BRUAND, 1991, p. 243). 

Embora tendo obras particulares, fazendo parte do acervo carioca de arquitetura 

moderna, como o edifício Antônio Ceppas, foram os projetos dos edifícios públicos que 

propiciaram ao arquiteto a melhor oportunidade de oferecer uma contribuição particular 

para o campo da arquitetura. Incluem-se aí sua participação na equipe do Ministério da 

Educação e Saúde, a sede das Caixas de Aposentadoria e Pensões do Serviço Público e a 

cidade universitária do Rio de Janeiro e seus edifícios, sua maior realização profissional 

mesmo que incompleta no projeto e construção e que consumiu 13 anos de dedicação 

(XAVIER, BRITTO e NOBRE, 1991; SEGRE, 2004). 

Segundo o levantamento da obra de Jorge Moreira organizado por Czajkowski (1999), 

sua contribuição para o campo da arquitetura de ambientes de saúde, em particular, 

abrangem as obras do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul 

(1942-1952), os Sanatórios de Tuberculosos Bela Vista em Petrópolis (1944) e o de Porto 

Alegre (1950), além dos edifícios de saúde que faziam parte do campus da universidade, o 

Hospital de Clínicas (1950-1958) e o Instituto de Puericultura e Pediatria (1949-1953). Tanto 

o Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA) quanto o Instituto de Puericultura e Pediatria 

tiveram seus projetos premiados em eventos (figura 2). O primeiro recebeu o prêmio de 

honra no VI Congresso Pan-americano de arquitetos em Lima, em 1947, e a Medalha de ouro 

no LIV Salão Nacional de belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1949. O segundo foi o primeiro 

prêmio na categoria de edificações hospitalares na Exposição Internacional de Arquitetura 

da II Bienal Internacional de São Paulo em 1953. 

Esse reconhecimento demonstra o valor de sua produção de arquitetura e revela o 

mérito de Jorge Moreira em enfrentar o tema, que não era fácil ou simples para ele. O HCPA 

foi um dos primeiros hospitais universitários a ser projetado no Brasil e o primeiro contato 

dele com a concepção moderna do hospital. Em palestra de 1953, Moreira (1954) relata as  
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dificuldades enfrentadas, reconhecendo com humildade e consciência o desafio envolvido 

no tema e que lhe serviu de experiência para o que faria no hospital do Rio de Janeiro.  

 

   

Figura 2: A. HCPA e o B. Sanatório de Tuberculosos Bela Vista, perspectivas dos projetos. 

Fonte: (CZAJKOWSKI, 1999) 

Do ponto de vista formal, em suas obras, predominam as formas primárias e simples 

à percepção, volumes soltos do terreno, sempre que possível, para enfatizar a liberdade no 

espaço e a importância do sentido do volume uno e autônomo. Tais características são 

identificáveis no HCUB e demais edifícios de saúde. A preferência pela tipologia do prisma 

puro, articulados ou únicos, procurando, nestes casos, abranger espaços fechados, 

semiabertos e abertos, que atendam às necessidades funcionais de circulação, contiguidade 

e insolação sem perder o sentido de volume único. As superfícies são tratadas em 

composição com os elementos estruturais de apresentação discreta, com pilares de formas 

variáveis e robustos, enfatizando solidez e condição volumétrica. Os espaços internos são 

regidos pela ortogonalidade e regularidade com delimitações coincidentes com a estrutura e 

uso estratégico de curvas, buscando fluidez para reforçar o sentido espacial dominante. 

Tudo harmonizado com uma simplicidade essencial que predomina no sentido total da obra 

(CONDURU, 1999).  

Conduro (CZAJKOWSKI, 1999, p. 27) chama a atenção para o fato de que, em sua 

obra, “[...] A condição contemporânea não surge do fetichismo dos materiais 

industrializados como caracterizadores de um novo tempo, mas de princípios de 

operacionalização coerentes com o sistema de produção industrial [...]”. Jorge Moreira 

representava, no momento do projeto e obra do HU, a vanguarda da arquitetura nacional e, 

nesta obra, expressou-se a síntese do estágio de conhecimento do tema hospitalar, a 

concepção de uma ideia de assistência e ensino, uma maneira de abordar e pensar o 

problema arquitetônico. 

A B 
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1.3. Hospital moderno, antecedentes e conceitos adotados na modernização brasileira 

O conceito de hospital moderno está fundamentado no conhecimento científico da 

medicina, no domínio de seu espaço pela classe médica e no desenvolvimento urbano e 

industrial da sociedade. A constituição deste conceito consumiu mais de cem anos de 

desenvolvimento da sociedade para se consolidar no panorama da história ocidental. 

(STEADMAN, 2014; THOMPSON & GOLDIN, 1975 apud FONTES, 2007) No Brasil, sua 

constituição ocorreu através de modelos vindos da Europa e, principalmente, Estados 

Unidos em um processo de algumas décadas na primeira metade do século XX, que 

superpunha na prática dois modelos de arquitetura para o hospital (MIQUELIN, 1992; 

SANGLARD, 2006; SANGLARD e COSTA, 2004). As premissas, conceitos e princípios que 

orientam a arquitetura do hospital moderno são tratadas neste item com o objetivo de 

conhecer ideias que orientaram a produção do hospital moderno brasileiro. 

Essencialmente urbano e típico da sociedade industrial, o hospital moderno, nas 

primeiras décadas do século XX, significou um desafio para o Brasil predominantemente 

agrícola e de infraestrutura colonial. A assistência à saúde instaurada pelos portugueses 

estava baseada na prática das instituições religiosas representadas pela Santa Casa; 

construídas com características conventuais em claustro que representavam práticas e 

estrutura superadas (SANGLARD, 2006). O estabelecimento do hospital moderno dependia 

do rompimento com a tradição portuguesa da prática assistencial religiosa para a afirmação 

da prática de uma medicina científica brasileira.  

Em suas origens, as condições para o hospital se tornar um espaço da prática da 

medicina científica foram criadas quando o conceito terapêutico se desenvolveu, segundo 

Foucault (1984), em um processo associado da transformação do saber e práticas médicas 

com a organização do espaço do hospital a partir de uma disciplina, que inclui a distribuição 

dos indivíduos no espaço, o exercício de controle e vigilância constante sobre esses e o 

registro contínuo das atividades para apoio de uma organização hierárquica. O hospital 

terapêutico é assim fruto de uma interpretação médica do hospital existente no século XVIII 

segundo a funcionalidade da organização médico-espacial, combinada com a relação do 

espaço com a patologia, baseada na concepção da “medicina do meio” e no 

desenvolvimento da técnica médica de intervenção sobre este (FOUCAULT, 1984). 
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Este espaço se caracteriza pela estrutura espacial como um meio de intervenção 

sobre o doente; pelo domínio do poder médico, responsável por sua organização e rotina, e 

pelo acúmulo e formação de saber através de um sistema de registro sistemático, que se 

torna fundamental para a formação do médico (FOUCAULT, 1984). A arquitetura do hospital, 

como instrumento de cura, em seus primórdios, é orientada pela localização do edifício 

segundo critérios sanitários para superação da insalubridade e a distribuição dos espaços 

internos segundo critérios de individualização para controle do meio em que o doente está 

inserido. Baseadas neles, as diretrizes do planejamento do hospital estabelecem sua 

localização afastada do centro urbano e o leito individual em um ambiente manipulável 

(FOUCAULT, 1984). 

A noção da influência das características do ambiente na propagação da doença e a 

organização do espaço para otimização do trabalho da enfermagem teve na “enfermaria 

Nightingale”25, em referência à sua idealizadora, em pavilhão com janelas provendo 

iluminação natural e ventilação cruzadas, a expressão do processo de formação das 

características do espaço hospitalar. O hospital pavilhonar, desenvolvido no contexto urbano 

da Europa a partir da 2ª metade do século XVIII e ao longo do século XIX (THOMPSON & 

GOLDIN, 1975 apud FONTES, 2007). A arquitetura do hospital se caracteriza pela baixa 

altura, com no máximo dois pavimentos, e grande extensão de área ocupada com pavilhões 

ordenados sequencialmente e conectados por uma circulação que concentra os serviços, 

entremeados por jardins ou um conjunto de pavilhões isolados dispersos no terreno, o 

hospital jardim (STEADMAN, 2014). Tinha como princípios a organização do espaço para 

separação ou isolamento dos pacientes por característica e patologia, aeração, ventilação e 

insolação para combater a insalubridade dos ambientes internos. 

Assim, o hospital “máquina de curar”, como Foucault (1984) identifica, tem sua base 

conceitual formada nos critérios e princípios do pensamento nos campos da saúde e 

arquitetura dos séculos XVIII e XIX, compreendido como um instrumento que o levou a uma 

definição do espaço hospitalar terapêutico. A partir daí, o hospital adquire maior sofisticação 

                                                     

25 Florence Nightingale, 1820-1910, nascida em uma família rica inglesa, contrariou as predeterminações sociais 
para se tornar enfermeira. Na Guerra da Crimeia, em 1854, atuando nos cuidados aos soldados, tomou 
medidas para organizar e dar salubridade ao ambiente que resultaram em uma melhor recuperação dos 
doentes. Estudou as relações entre as características do ambiente e a recuperação dos doentes, utilizando 
conhecimentos estatísticos. Publicou em 1859 “Notes on hospitals”, contribuindo relevantemente para o 
desenvolvimento do conceito do hospital moderno e sua configuração física. Fundou a 1ª escola de 
enfermagem da Inglaterra. 



45 

arquitetônica com o desenvolvimento tecnológico da medicina, arquitetura e da engenharia 

e o processo de industrialização dos meios de produção. 

Entende-se que, na medicina, tanto a constituição de um modelo de assistência 

médica quanto a elaboração de técnicas de procedimento e a invenção e desenvolvimento 

de equipamentos constituem aportes tecnológicos. Assim como também os são, na 

arquitetura e engenharia, os princípios e técnicas projetuais e construtivas, além da estética, 

normas, materiais, fabricação de máquinas e de sistemas para aproveitamentos dos recursos 

naturais. Os principais desenvolvimentos técnicos e científicos que promoveram uma 

mudança conceitual nos critérios e princípios que orientam a arquitetura do hospital estão 

relacionados à propagação da doença e aos recursos tecnológicos produzidos pela 

engenharia. 

No campo da saúde, a transformação da prática hospitalar ocorrida a partir das 

descobertas sobre microrganismos, representada pelo médico francês Louis Pasteur, e os 

experimentos para impedir a proliferação de microrganismos em tecidos vivos com 

substâncias químicas, representados pelo cirurgião britânico Joseph Lister, impactaram os 

critérios de organização do espaço (STEADMAN, 2014). As pesquisas de Pasteur resultaram 

na descoberta dos germes, sua relação com a doença e, posteriormente, na descoberta da 

cura, possibilitando a compreensão de que, no ambiente e em objetos, existiam 

microrganismos causadores de doença que poderiam ser transportados através do contato, 

fazendo assim a doença se espalhar. Já os experimentos Lister viabilizaram meios mais 

seguros para realização de procedimentos invasivos, incrementaram os meios de combate à 

propagação da doença no hospital inspirando a busca por meios para eliminar as fontes de 

contaminação do ambiente. 

Campos (1965), em seu texto sobre história do hospital para divulgação no Brasil pela 

DOH, explica a influência dessas condições no ambiente, falando como a descoberta da 

anestesia, o aprimoramento de técnicas, a especialização cirúrgica, o desenvolvimento de 

laboratórios e a invenção de aparelhos de fisioterapia e diagnóstico, como raios X, 

sofisticaram as características ambientais e aumentaram a demanda de área no hospital. Ele 

também menciona, como exemplo, a estratégia de queimar os hospitais de guerra no EUA. 

(ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965). Outro aspecto a apontar sobre a formação do espaço 

hospitalar é a constituição de um método ou abordagem para o cuidado específico, definido 

pela medicina científica e apropriado ao hospital, segundo uma visão mecanicista em que o 
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corpo é visto como uma máquina, focada na doença e na busca de sua localização para um 

enfrentamento especializado e fragmentado (FOUCAULT, 1998).  

No campo das engenharias, foi fundamental o incremento da efetividade e 

confiabilidade da ventilação mecânica e o desenvolvimento de técnicas de construção em 

altura a partir do início do século XX (STEADMAN, 2014; COHEN, 2013). A invenção do 

concreto armado e posterior domínio de sua tecnologia e sistemas estruturais protendidos, 

a criação da estrutura em aço na construção, o domínio e profusão de sistemas mecânicos 

de transporte em elevadores estimularam a verticalização do edifício, viabilizando uma nova 

organização dos serviços hospitalares (GÖSSEL e LEUTHÄUSER, 1996; VERDEBER e FINE, 

2000). Já o desenvolvimento dos sistemas de ventilação artificial com técnicas de 

insuflamento e aspiração; os sistemas de tratamento do ar capazes de esfriar, esquentar, 

umidificar e limpar, potencializados pela introdução dos motores elétricos e aprimoramento 

das técnicas de distribuição em dutos, contribuíram para o adensamento espacial 

(STEADMAN, 2014; VERDEBER e FINE, 2000). 

No campo da arquitetura, o desenvolvimento do pensamento moderno, valorizando 

a funcionalidade, utilidade, simplicidade e economia do edifício através de um desenho 

adequado e eficiente, construção racional com emprego de material industrializado, 

produziu uma revisão da estética arquitetônica, baseada em princípios racionais de projeto 

(COHEN, 2013). O amadurecimento do método projetual esquemático e racional para 

atender aos novos programas da sociedade industrial moderna a partir dos recursos 

oferecidos pela engenharia e indústria foi o aporte tecnológico da arquitetura, capacitando e 

instrumentalizando arquitetos para planejamentos mais complexos como o do hospital da 

prática científica médica. (BENÉVOLO, 2001; COHEN, 2013) Enquanto estes 

desenvolvimentos ocorriam de forma paulatina ao longo do século XIX na Europa e Estados 

Unidos, o Brasil permanecia agrícola e distante de preocupações dessa natureza. 

Os avanços técnicos e científicos inseriram no hospital uma variedade de serviços 

médicos de clínica, diagnóstico e cirurgia especializados e incorporaram técnicas e 

equipamentos específicos, segundo uma abordagem disciplinar do cuidado, organizando, 

controlando e vigiando, ao mesmo tempo que tornaram seus meios mais seguros por meio 

do maior domínio do conhecimento sobre o contágio. Esta condição coloca como requisitos 

para a arquitetura do hospital: mais área para acomodar as diferentes especialidades e 

serviços, maior conhecimento técnico especializado dos serviços e suas implicações, 
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distribuição dos espaços segundo suas relações de interdependência, características 

espaciais que garantam facilidade de controle e observação, organização do espaço, 

considerando fontes contaminantes e áreas assépticas, além do uso de sistemas 

mecanizados para controle da qualidade do ambiente. 

Tais condições fizeram os princípios do hospital pavilhonar perderem sentido. Tanto a 

implantação afastada dos centros urbanos quanto a estratégia para potencializar a 

ventilação e iluminação natural em edifício de baixa altura com distribuição espaçada no 

terreno se tornam redundantes, pois a tecnologia alcançada com a ciência e o processo de 

industrialização oferecem os meios para a resolução dos problemas da saúde. A 

compreensão científica da transmissão da doença, a adoção de práticas antissépticas pelos 

profissionais da saúde nos hospitais, combinadas com as inovações e aperfeiçoamentos das 

técnicas e sistemas de engenharia, libertaram a arquitetura do hospital da condição de 

instrumento (STEADMAN, 2014).  

Essas condições possibilitaram o estabelecimento do hospital moderno como o 

espaço por excelência da prática da medicina científica detentora do poder de cura da 

doença. A arquitetura do hospital baseada nesse conceito é orientada pelas necessidades 

funcionais do exercício da medicina curativa e os preceitos científicos médicos para 

concretizar as condições ambientais necessárias à contenção da doença. 

Os novos problemas que se apresentam à arquitetura no contexto da sociedade 

industrial eram de caráter tecnológico, funcional e socioeconômico. No geral, os principais 

deles se referem às dificuldades de distribuição com bom desempenho dos dutos dos 

sistemas de ventilação; a distribuição dos espaços para otimizar o trabalho no hospital, 

reduzindo distâncias no espaço entre enfermarias e os serviços; e, por último, a escassez de 

solo urbanizado na cidade em expansão e a economia da construção (STEADMAN, 2014). 

Para enfrentá-los, estudam-se as relações de distância de circulação, de proporção entre 

superfície e volume, de ocupação do solo; explorando os recursos construtivos disponíveis 

que viabilizavam as alternativas no sentido da verticalização e concentração. 

No final do século XIX e início do XX, as propostas de arquitetura buscando melhorar 

a eficiência funcional e de fluxos da organização pavilhonar resultaram em buscas pelo 

adensamento, tanto horizontal, na justaposição dos pavilhões, quanto vertical, no bloco em 

altura (MIQUELIN, 1992). No primeiro, suprimiam-se as áreas entre pavilhões, adensando 

horizontalmente o hospital e lançando a iluminação natural para a cobertura, o que não 
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resolvia bem a questão da extensão e ocupação do terreno (STEADMAN, 2014). O segundo 

inicialmente verticaliza os princípios formais do tipo pavilhonar, evoluindo com a 

incorporação das inovações tecnológicas para o monobloco (MIQUELIN, 1992; STEADMAN, 

2014). A tendência de verticalização na arquitetura que vinha se afirmando 

internacionalmente em face da acelerada urbanização do século XX, a pressão imobiliária e 

encarecimentos dos terrenos centrais favoreceram a difusão do monobloco, que teve sua 

expressão mais relevante nos Estados Unidos (GÖSSEL e LEUTHÄUSER, 1996; COHEN, 2013; 

MIQUELIN, 1992). 

O modelo monobloco se difundiu no Brasil a partir dos anos 1920 como uma solução 

pronta, moderna, que o país “precisava” adotar para resolver os problemas que começavam 

a surgir com o processo de urbanização e industrialização. Seus divulgadores, como o 

engenheiro Vicente Licíneo Cardoso (1927), Ernesto de Souza Campos e o médico Theóphilo 

de Almeida (1965), em um contexto de ascenção da influência norte-americana no Brasil, 

falavam do progresso dos hospitais que alcançavam até 20 andares nos Estados Unidos; 

enquanto que no Brasil a expressão predominante do hospital moderno era o pavilhonar. 

Segundo Campos26 (1965), nos Estados Unidos, a verticalização é mais uma opção de 

eficiência de partido arquitetônico para o hospital do que de otimização do uso do solo 

urbano, pois as discussões sobre a adequação do hospital ao contexto tecnológico moderno 

estavam baseadas na eficiência e economia que a arquitetura proporcionava.  

Assim como no exterior, no Brasil os argumentos a favor do monobloco se pautavam 

nas dificuldades de gestão e resolução do espaço que se apresentavam. As críticas ao 

pavilhonar se dirigiam às implicações de sua horizontalidade em relação aos custos 

associados à área necessária à sua implantação, à quantidade de recursos materiais e 

humanos exigidos em construções extensas e a sua manutenção. Voltavam-se também à 

baixa eficiência da organização espaçada no terreno que envolvia maior distância a 

                                                     

26 A realização do primeiro hospital de ensino construído no Brasil para a Faculdade de Medicina de São Paulo 

exigiu que o Governo do estado, contando com cooperação internacional, enviasse o responsável pelo projeto, 
o médico e engenheiro Ernesto Sousa Campos, para uma viagem internacional à América do Norte e Europa em 
1925, com o objetivo de conhecer os avanços no ensino médico e levantar informações que contribuíssem com 
o empreendimento no Brasil. Campos executou uma viagem objetiva, coletando e organizando as informações 
levantadas de modo a fazer uma análise detalhada dos hospitais. (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965) As 
conclusões dessa viagem definiram o partido em monobloco vertical do hospital das clínicas de São Paulo 
inspirado nas referências norte-americanas e contribuíram para o fortalecimento dos argumentos em favor da 
verticalização dos hospitais modernos brasileiros. 
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percorrer, a complicações no transporte, dificuldade de relacionar funcionalmente a 

diversidade crescente de serviços médicos e a vulnerabilidade à contaminação pela 

proximidade com o solo, que favorecia o contágio pelo acesso de moscas e poeira, além das 

dificuldades de controle em prevenir o encontro entre pessoas contaminadas e não 

contaminadas nos jardins (STEADMAN, 2014; ALMEIDA, CAMPOS et al. 1965). Já as 

justificativas ao monobloco pautavam-se nas vantagens oferecidas pela verticalização na 

economia da construção, concentração das instalações, manutenção e funcionamento 

baseado em sistemas elétricos mecânicos(ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965; CARDOSO, 1927). 

A organização em monobloco proporcionava eficiência pela proximidade dos serviços 

e facilidade de transporte em sistemas mecânicos. Também viabilizava economicamente a 

contratação de profissionais de maior qualificação para gestão do serviços concentrados 

facilitando a administração geral (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965). Campos (1965) também 

menciona vantagem nas melhores condições de isolamento por pavimento e proteção 

contra ruídos, poeiras e moscas que a altura oferece, além de a concentração facilitar a 

vigilância e a disciplina interna.  

Neste debate comparativo entre as tipologias e concepções pavilhonar e monobloco, 

dos textos de Campos (1965) extrai-se que as ideias predominantes são de rapidez, controle, 

isolamento e concentração. Elas estão associadas aos princípios que guiam a organização do 

hospital moderno, tais como a distribuição dos espaços, o sistema de circulação, a 

característica dos ambientes, ocupação do lote, estabelecendo noções de qualidade a partir 

de seguinte orientação de critérios: 

 A eficiência é tanto maior quanto mais rápido for o trânsito dos profissionais 

entre os serviços, mais direto o transporte do paciente entre setores, mais 

rápido o acesso desde a entrada do hospital ao local de destino para 

assistência ou trabalho e mais fácil o transporte e distribuição de bens e 

insumos. 

 A funcionalidade da assistência será tanto melhor quanto maior for o domínio 

sobre o espaço em área e forma que permita maior controle e vigilância sobre 

os pacientes e mais adequado e aparelhado o ambiente estiver para a 

especificidade do serviço. 

 O controle da propagação da doença será tão bem resolvido quanto maior for 

o isolamento do paciente contaminado, assim como a contenção dos agentes 
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contaminantes será melhor controlada com a separação e afastamento das 

áreas sépticas das assépticas. Quanto mais alto o paciente estiver abrigado 

mais bem protegido estará do contágio por acesso de moscas ou poeira. 

 A economia será maior quanto menor a área de terreno ocupada, menos 

recursos humanos forem empregados, menor for área para manutenção e se 

obtiver o maior desempenho dos recursos físicos, humanos e de 

equipamentos investidos. 

Os critérios de funcionalidade, eficiência, economia e de controle e contenção da 

propagação da doença baseados na ideia da assepsia e da separação entre “sujos” e 

“limpos” são os orientadores da arquitetura do hospital moderno, que, no monobloco, irá se 

configurar progressivamente em um edifício complexo a partir do reflexo e combinação dos 

avanços técnico-científicos em sua estrutura.  

Nos Estados Unidos, a potencialização da altura das torres de edifícios em “arranha-

céus” vinha sendo experimentada e empregada como solução baseada nos argumentos de 

eficiência e economia aplicados por eles desde o planejamento de cidades (GÖSSEL e 

LEUTHÄUSER, 1996). Entre os norte-americanos, o hospital se beneficiava dos recursos 

oferecidos da solução em torre tanto em relação à funcionalidade, concentração e redução 

de percurso, quanto em relação ao controle da transmissão da doença, isolamento por 

pavimento e menor contaminação do ar em altura (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965). 

Em paralelo, o desenvolvimento de um padrão de ensino médico que incluía o 

treinamento no hospital como exigência contribuiu na construção de um grande número de 

hospitais na América do Norte. A busca por melhorias na qualidade da assistência à saúde 

levou ao estudo e ao trabalho para melhoria do ensino médico como meio de elevar a 

qualidade da assistência à sociedade. O treinamento no hospital não era uma exigência até 

então e o reconhecimento de suas vantagens para o ensino colaborou para o 

desenvolvimento do conceito de um hospital específico para o ensino, um hospital escola27 

                                                     

27 O conceito do hospital escola está relacionado ao livro Medical Education in the United States and Canada de 
Abraham Flexner, publicado em 1910, nos Estados Unidos. Conhecido como Relatório Flexner, apresenta o 
trabalho de análise das escolas médicas norte-americanas e canadenses do autor que, tomando como 
experiência bem-sucedida a Johns Hopkins Medical School, delineia um modelo de ensino estabelecendo os 
requisitos para o correto ensino médico que exigia, entre outras coisas, estrutura física específica. Este modelo 
influenciou a educação médica ocidental e se tornou o modelo de ensino predominante no currículo de 
formação médica em vários países do mundo. De 1913 a 1929, um grande investimento por parte de 
financiadores privados americanos e canadenses gerou melhorias nas escolas médicas, seguindo 
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próprio para a formação profissional como imprescindível para garantir a qualidade da 

formação médica. 

O hospital-escola fundamenta-se na ideia do controle e direcionamento da 

assistência para fins pedagógicos, pois, sendo a formação moderna médica dependente da 

qualidade do laboratório e do treinamento, era necessária uma administração pedagógica 

que garantisse variedade e criticidade de casos, além do acesso dos estudantes para o 

trabalho direto e livre sobre os laboratórios (FLEXNER, 1910). Mas não apenas isso, Flexner 

(1910), educador norte-americano responsável por uma extensa análise da educação médica 

no início do século XX, defendia que a estrutura física do hospital deveria ser específica, com 

as definições sobre seu dimensionamento, previsão de ambientes, características de 

organização de laboratórios e outros ambientes técnicos de ensino guiados tanto pelos 

requisitos técnico-científicos quanto pelo ponto de vista pedagógico que lhe daria um 

espaço com área e organização adequadas. 

O impacto causado pelo relatório, associado com a prosperidade econômica, 

incentivou a construção, nos Estados Unidos e Canadá, de muitos hospitais novos, o que 

contribuiu para o desenvolvimento do monobloco segundo as premissas da arquitetura 

moderna, incorporando à edificação os benefícios alcançados pelos avanços construtivos e 

mecânicos da indústria norte-americana. Sistemas de elevadores de alta velocidade, 

ventilação mecânica, sistemas de ar-condicionado e filtragem eram produzidos e aplicados, e 

os sistemas construtivos racionalizados e industrializados desenvolvidos favoreciam o 

incremento da arquitetura do hospital. Buscava-se, na verticalização da estrutura do 

hospital, além da redução dos custos da construção, a maior eficiência funcional através da 

otimização do processo de trabalho e da redução de percursos. A descrição de Miquelin 

(1992) informa como o hospital se organizava nos anos de 1920 nos EUA:  

[...] organiza as funções hospitalares em cinco setores básicos: no subsolo 
localizam-se os serviços de apoio [...], no térreo localizam-se os consultórios 
médicos [...] e as áreas de raio-x, no primeiro andar há laboratórios e os serviços 
administrativos, nos pavimentos intermediários ficam as áreas de internação e no 
último o Bloco Operatório. O sótão é usualmente ocupado pelos residentes 
médicos e pela enfermagem (MIQUELIN, 1992, p.54). 

                                                                                                                                                                   

expressamente as recomendações definidas pelo relatório (AMARAL, 2007) (GREGG, TURNER e 
SCARBOROUGH, 2015).  
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Para Basbaum (1976), o período de ascensão internacional do “poder norte-

americano” e de sua influência cultural e econômica no Brasil, em substituição à europeia, se 

inicia após o fim da 1ª Guerra Mundial, estabelecendo-se como definitiva a partir de 1945. 

Na saúde, essa influência se verificou na atuação da Fundação Rockfeller e nas políticas 

adotadas pelo governo Vargas (HOCHMAN, 2005; COSTA, 2011). A intenção reformista do 

Governo Vargas exigia recursos para a modernização brasileira que, devido as limitações 

européias do período de guerras, os Estados Unidos melhor podiam atender; por outro lado, 

este tinha interesse em expandir sua influência internacional em busca de mercado. 

(FAUSTO, 2014) 

Os problemas vividos na capital do país eram representativos das carências 

brasileiras. No período entre a 1ª e 2 ª guerras, uma série de fatores complicaram o cenário 

da saúde brasileira. Na visão de Basbaum (1976), a crise econômica do café empobreceu o 

campo e estimulou a migração interna. A cidade do Rio de Janeiro cresceu 

desordenadamente, sem infraestrutura urbana adequada, o que contribuiu para condições 

insalubres de vida de boa parte da população. Este é também o período de endemias rurais, 

tuberculose, sífilis e deficiências nutricionais, aprofundado por uma estrutura assistencial de 

saúde insuficiente (PAIM, TRAVASSOS, et al., 2011). A assistência de saúde pública que vinha 

tradicionalmente sendo ofertada gratuitamente por instituições religiosas e filantrópicas já 

não conseguia ser suficiente para a demanda que se apresentava e a classe médica defendia 

a criação de hospitais modernos e especializados para atendimento da urgência das 

situações de epidemia e das diferentes doenças comuns (SANGLARD, 2006; SANGLARD e 

COSTA, 2004). 

A Fundação Rockefeller28 iniciou suas atividades no Brasil em 1916, com o objetivo 

oficial de desenvolver pesquisas e implantar medidas sanitárias, tendo sua ação ampliada a 

partir do convênio com o governo brasileiro para cooperação médico-sanitária e 

educacional. Isso possibilitou a troca de experiência institucional entre países por meio das 

viagens das quais os médicos que visitavam os Estados Unidos para conhecer as instalações 

                                                     

28 Instituição filantrópica e científica norte-americana com atuação nas áreas de educação, medicina e 
sanitarismo, criada em 1913, no período da reforma dos códigos sanitários internacionais. O convênio com o 
governo brasileiro para cooperação médico-sanitária e educacional para programas de erradicação de 
endemias garantiu uma atuação institucionalizada junto a órgãos governamentais e ampliação de sua ação 
(fonte: Fundo Fundação Rockefeller da Casa de Oswaldo Cruz Base Arch. Disponível em 
http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/fundacao-rockefeller-fundo-2).  

http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/fundacao-rockefeller-fundo-2
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hospitalares americanas trouxeram a referência do modelo em monobloco para ser 

implantada aqui, como os casos, na década de 1920, do Hospital das Clínicas de São Paulo e 

do Hospital de Clínicas Artur Bernardes29 no Rio de Janeiro (COSTA, 2011; SANGLARD e 

COSTA, 2004; A NOITE, 1928). 

O governo, com a criação em 1919 do Departamento Nacional de Saúde Pública 

(DNSP), tomou sua primeira iniciativa em direção à construção de hospitais que, depois, com 

a reorganização política do Governo dos anos de 1930, foi aprofundada com a criação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública e a institucionalização da assistência pública à 

saúde. A reforma na saúde sob a administração ministro Gustavo Capanema previu instituir 

uma rede hospitalar inspirada no modelo americano, centralizadora e padronizada. A Divisão 

de Obras do MES, criada em 1934 com a atribuição dos projetos, obras e manutenção das 

estruturas subordinadas ao Ministério, foi a responsável pela produção de uma série de 

hospitais segundo preceitos norte-americanos.  

Em termos de arquitetura, as discussões em torno da eficiência funcional dos 

modelos de referência pavilhonar e monobloco nas primeiras décadas do século XX 

assinalaram no processo de modernização do hospital a transição da influência europeia 

para a norte-americana na área da saúde (SANGLARD, 2006; SANGLARD e COSTA, 2004). 

O hospital verticalizado, para seus defensores brasileiros, acumulava as vantagens de 

ocupar menor área de implantação na organização de múltiplos andares e possuir maior 

eficiência funcional e econômica em relação ao pavilhonar, além de, esteticamente, 

apresentar a aparência nova e moderna ao gosto e desejo do período reformista (COSTA, 

2011). Prevalecendo o bloco em altura como solução arquitetônica mais adequada, as 

premissas modernas do modelo norte-americano tiveram plenas condições para se 

estabelecerem no hospital como instituição social no Brasil. A questão da arquitetura estava 

subjacente à instituição de uma rede de hospitais que suportasse o atendimento aos 

problemas de saúde na sociedade brasileira. Faltava o hospital moderno, não apenas no seu 

conceito científico, mas, para Almeida (1965), também no seu conceito social de instituição 

                                                     

29
 O diretor da Assistência Hospitalar Brasileira, o médico e professor da FM João Marinho de Azevedo, então 

responsável pela obra do hospital, fez uma viagem aos Estados Unidos para conhecer os modernos hospitais 
que lá eram construídos, retornando convicto do avanço do modelo monobloco. As discordâncias entre a FM e 
o órgão sobre o modelo ideal para o hospital acabaram criando condições de inviabilidade do projeto (JORNAL 
A NOITE, 1928; SANGLARD, 2006). 
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de assistência médica organizada, sistematizada, padronizada e com normas de serviço para 

atendimento à população geral. 

O Diretor da Divisão de Organização Hospitalar, Dr. Theóphilo de Almeida, dizia sobre 

a assistência hospitalar na aula inaugural do primeiro curso de Organização e Administração 

Hospitalares no Brasil em 1944: 

Aceitemos o progresso alheio com irrestrita admiração, e sem prejuízo de um falso 
nacionalismo; sirvam os seus modêlos e normas para uma consciente e razoável 
imitação, em adaptações convenientes. 

Preciosa, é, entre tôdas, neste particular, a realização norte-americana, e esta 
contribuição excelente nos é oferecida com uma acolhida sem restrição [...] 
(ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965, p. 64). 

Na revisão sobre as leis, normas e padrões do modelo divulgado no Brasil através da 

DOH, verifica-se que a concepção norte-americana do hospital como instituição social para a 

assistência médico hospitalar científica é baseada nos conceitos de campo especializado e 

organização econômica (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965). Almeida, como diretor da DOH, 

trabalhou quase 10 anos na disseminação da ideia do hospital como uma instituição 

especializada que requer conhecimento específico para ser produzido, organizado e 

administrado, além de profissionais especializados para desempenharem os serviços que 

para ele ou nele se realizam como a enfermagem técnica, administradores, arquitetos e 

consultor hospitalar. Para isso era necessária uma linguagem própria “clara, fixa e 

uniforme”, uma terminologia técnica estabelecida através de classificação, padronização e 

de normas de serviços que orientem a sistematização e estruturem a organização e 

administração hospitalar (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965, p. 91). 

O hospital é uma organização econômica que visa renda e por isso sua organização 

deve se direcionar para a melhor eficiência dos recursos investidos. Os conceitos 

decorrentes e complementares a estes impactam a organização física e características 

funcionais do hospital, são a organização centralizada, o doente externo, o quarto particular 

e o doente gratuito.  

A organização centralizada implica o projeto de estruturas centrais, como farmácia, 

almoxarifado e arquivo médico, por exemplo, com outras menores e locais subordinadas a 

ela para distribuição. Mais econômica, pois requer menos pessoal, menor número de 

equipamentos e menor área ocupada; mais eficiente porque viabiliza a contratação de 

profissionais com maior nível de especialização; e mais funcional porque permite o acesso 
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de todos e o maior controle, criando condições de aperfeiçoamento. “A instalação de 

correias pneumáticas ou outro meio de transporte mecânico satisfatório, resolve os 

inconvenientes e objeções contra essa centralização [...]” (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965, 

p. 153). 

Almeida (1965) explicava que o doente externo é um conceito do hospital moderno 

que substituiu o conceito de doente de ambulatório e centraliza por meio da triagem a 

administração da entrada de pacientes, permitindo a organização do trânsito no interior do 

hospital de forma separada, aumentando o controle e a facilidade de administração. 

O quarto particular, como espaço privado e exclusivo a quem possa pagar por ele, é 

uma fonte de renda para o hospital; e, quanto ao doente gratuito, considera-se que o espaço 

do leito de enfermaria deve ser padronizado em suas características de maneira que a 

instalação ofereça as mesmas condições a todos os enfermos custeados por outros meios 

que não os próprios. 

Nestes conceitos, também se enraízam preceitos de projeto como Campos (1965) 

indica em sua aula no curso de especialização em organização hospitalar:  

 Estabelecimento de no mínimo três entradas distintas para profissionais e 

visitantes, doentes e acompanhantes, e outra para funcionários de serviços de 

apoio. 

 Área de enfermarias com quatro, seis ou, no máximo, oito leitos organizados 

por especialidade, características do paciente e “[...] até atendendo à 

gravidade dos casos”. 

 Área de parturientes separada com estruturas exclusivas das enfermarias até 

o bloco cirúrgico. 

 Área de cirurgia com “no mínimo, uma sala asséptica e uma séptica” e serviço 

de esterilização, o bloco cirúrgico. 

 Aparelho de raios X específico para terapêutica quando houvesse serviço 

especializado que o exigisse. 

 Separação de áreas por usuário, como quartos específicos para médicos, para 

enfermeiros ou plantonistas, para auxiliares administrativos e refeitórios 

especiais para funcionários, outro para acompanhantes e outro para doentes 

crônicos e convalescentes. 
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 Definição da entrada do ambulatório separada ou afastada da entrada do 

hospital. 

Serviços auxiliares que completam a organização do hospital favorecendo as rendas 

são relacionados ao Laboratório Clínico e aos serviços de Raios X, previstos para 

atendimento externo com vista a gerar renda e a previsão do serviço social para 

“investigação sobre os recursos do doente e da família”. O programa se completa com o 

serviço de admissão, serviço de registro clínico e serviço de triagem; outros laboratórios 

internos, farmácia, fisioterapia “com balneoterapia médica e outras unidades modernas”; 

cozinha geral completa com distribuição da comida em carros térmicos e elevadores se 

possível; serviço de orientação dietética; lavanderia; necrotério; capela mortuária ou velório; 

reservatórios com previsão de abastecimento por 48 horas; aparelhagem para extinção de 

incêndios; efluentes ligados à rede de esgoto geral da cidade ou fossa, com estação 

depuradora; incineração do lixo do hospital ou outro destino que atenda à higiene. Diretor 

ou administrador especializado, se possível, em tempo integral. 

Dessa maneira, o funcionamento do hospital se organiza através das separações 

entre pacientes e serviços externos, estabelecendo espaços para relações públicas e 

privadas, criando meios para que o máximo desempenho econômico possa ser tirado da 

estrutura sem prejuízo para a ordem interna. Como instituição especializada, diversificada 

em serviços e complexa, a elaboração de seu programa para um projeto cabe a um 

especialista, o Consultor Hospitalar, que também deverá ter ascendência sobre sua 

localização. Da mesma forma, especializados também devem ser a “firma de engenheiros 

construtores” e o arquiteto, a quem cabe à interpretação do programa elaborado pelo 

Consultor, médico, que  

[...] apresentará um relatório completo, que será o programa do nôvo hospital, 
minucioso, objetivo, com tôdas as verificações e previsões possíveis, que vão desde 
o estudo da localidade, clima, meio social, riquezas, possibilidades futuras, até a 
escolha do terreno, boa insolação, ventos favoráveis, aprazibilidade, os meios de 
comunicação, a economia na escolha dos materiais a usar, etc. (ALMEIDA, 
CAMPOS, et al., 1965, p. 78). 

Esses conceitos, orientações quanto à organização do hospital e ao seu planejamento 

serão amplamente adotados como referência para a formação e desenvolvimento de 

conhecimento para capacitação dos arquitetos que atuam no campo no Brasil. Esse 

referencial se fortalece por conta da cooperação técnica que se estabelece entre os dois 
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países, e a elaboração de um programa para formação da rede hospitalar brasileira baseada 

no modelo norte-americano. 

O programa governamental elaborado no Governo Vargas sob a direção do ministro 

Capanema tinha por objetivo estabelecer em todo o território nacional estrutura para 

hospitalização adequada, instituindo assim o serviço como padrão assistencial da saúde da 

sociedade moderna brasileira. Para tanto, o programa inspirado no modelo americano 

previu, entre outros, a formulação da legislação básica específica, o estabelecimento de uma 

linguagem única, a formação de recursos humanos (cursos de aperfeiçoamento e 

especialização, fornecimentos de bolsas de estudos “no estrangeiro” e publicações e 

palestras) e a elaboração de normas e padrões para o hospital (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 

1965). 

A linguagem elaborada a partir da interpretação das normas da Associação 

Americana dos Hospitais e do Colégio dos Cirurgiões, que orientavam a sistemática norte- 

americana, inspirou as dez classificações instituídas aqui para diferentes aspectos e 

características dos hospitais que se combinavam para gerar padrões ou perfis. As 

classificações se referiam ao tipo de clínica de assistência médica; à propriedade; à lotação 

ou número de leitos, à quantidade e qualidade de assistência médica e de assistência social; 

à sua habilitação para o ensino médico; à prática profissional; ao tipo de sistema de 

edificação (pavilhonar, monobloco ou misto); à disposição da construção em bloco 

(horizontal ou vertical), em relação à planta ou plano de construção (definitivo, progressivo 

ou flexível) e segundo a forma. Nesta última classificação, destacam-se como 

adequadamente modernos os edifícios organizados em planta com as formas das letras “I, L, 

T, F, E, U e H” (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965). 

Referenciado nesta classificação e baseado nos requisitos do modelo de hospital 

moderno, um hospital padrão foi elaborado para ser implantado no país, substituindo 

“velhos modelos” ou construções inadequadas. Nesse sentido, o programa previa o 

fornecimento de modelos com plantas de um hospital geral padrão com plano flexível e 

progressivo, planos de reformas e modernização e orientações sobre “tipos de repartições 

internas para grandes enfermarias” através do trabalho desenvolvido pela Divisão de 

Organização Hospitalar (DOH) do MES, que atuou ativamente até a década de 1970. 

Com essa estratégia de ação, esperava-se incentivar a noção da conveniência da 

especialização de arquitetos para o campo. Arquitetos e engenheiros que se beneficiaram 
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das facilidades e incentivos surgidos com a cooperação técnico-científica entre Brasil e 

Estados Unidos, buscando aprofundar seus conhecimentos na especialidade, foram 

relevantes na história da arquitetura dos ambientes de saúde no Brasil; tais como Jarbas 

Karman, Roberto Nadalutti, Oscar Valdetaro, Ernesto de Souza Campos. Para Toledo (2002), 

estes profissionais contribuíram de forma significativa na difusão do conhecimento técnico e 

avanço das estruturas nacionais. Embora a vanguarda da arquitetura moderna brasileira 

estivesse no Rio de Janeiro, é em São Paulo que ocorre a iniciativa mais importante no 

campo da arquitetura na área de saúde com a realização do primeiro curso de Planejamento 

de Hospitais.  

1.4. Conceitos de planejamento permeando o projeto do Hospital de Clínicas da UB 

O conjunto de informações que o curso do IAB reúne, oferece um panorama geral 

sobre a situação do tema hospital no Brasil. O crescimento da estrutura hospitalar no Brasil 

ocorreu sem nenhuma organização ou planejamento. Hospitais eram construídos com pouco 

conhecimento, o que resultava em prejuízos econômicos e baixa eficiência funcional; 

enquanto as iniciativas da administração pública para organização ou orientação não 

conseguiam seguir com ritmo e abrangência compatível à dimensão e demanda do país. A 

situação da assistência à saúde da população nos anos 1940 e 1950 mantinha-se baseada na 

Santa Casa, pois os hospitais existentes, além de poucos, estavam concentrados nas capitais, 

sobretudo na região sudeste, onde os maiores investimentos se realizavam. Nas cidades em 

que se instalavam, a cobertura do serviço hospitalar deixava a desejar, pois se localizavam 

distantes de regiões mais populosas e de menor renda para se concentrarem em locais 

nobres e centrais, como no caso de São Paulo. Faltavam profissionais para trabalhar nos 

hospitais, principalmente enfermagem e técnicos, e as escolas ainda em número limitado 

não davam conta do contingente necessário (IAB-SP, 1954). Sobre isso o Consultor Félix 

Lamela dá como exemplo o próprio hospital universitário do Rio de Janeiro, na época ainda 

em fase de projeto, para uma situação hipotética que demonstrava a intensidade do 

problema: 

[...] A Escola Ana Neri tem graduado uma média de 31 enfermeiras por ano. Se 
pudéssemos contar com todas as diplomadas por essa escola, para um só hospital, 
o da Cidade Universitária do Rio, necessitaríamos de mais de 60 anos para suprir o 
número necessário de enfermeiras, com uso exclusivo dessa escola e sòmente para 
as necessidades dêsse hospital (IAB-SP, 1954, p. 60). 
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A contribuição e importância dos hospitais de ensino nesse cenário eram estratégicas 

para fomentar a instalação de uma rede hospitalar para assistência a saúde. Nesse sentido, o 

Estado de São Paulo assumiu a vanguarda ao construir em 1944 o primeiro para a Faculdade 

de Medicina do Estado; enquanto o Governo Federal investia desde 1935 na construção de 

hospitais de ensino por meio da política de constituição das cidades universitárias, mas ainda 

não havia concluído nenhum (IAB-SP, 1954). Apesar das iniciativas do Governo Federal em 

convênios para execução de hospitais e a disponibilização do trabalho da DOH no apoio e 

execução de projetos de hospitais, a maioria das instalações realizadas para os hospitais 

eram de má qualidade tanto em razão da construção com materiais ordinários e execução 

inadequada quanto do mau planejamento (IAB-SP, 1954). Destaca-se a fala da médica da 

DOH Dra. Maria José Imbassahy Santos: “[...] O que enfim é verdadeiro entre nós é que o 

desenvolvimento da assistência hospitalar não tem acompanhado de modo algum, o grande 

desenvolvimento da ciência médica. [...]” (IAB-SP, 1954, p. 70). 

Do ponto de vista da produção arquitetônica, o planejamento dependia de 

referencial construtivo, ou seja, exemplos construídos estabelecendo uma base de 

conhecimento concreta pela experiência e o referencial técnico, relativo ao conhecimento 

dos requisitos que exigia o projeto, ou seja, sobre funcionamento, especificidades, serviços e 

instalações, entre outros; além, é claro, do aporte tecnológico necessário da engenharia e 

indústria. Em relação aos exemplos locais, a infraestrutura da assistência à saúde existente 

era composta por Santa Casa e Hospital de Beneficência, que possuíam características da 

arquitetura religiosa, Casa de Saúde geralmente instalada em residências adaptadas e os 

hospitais construídos como cópias de obras estrangeiras ou a partir de exemplos de projeto, 

nem sempre completos e bem interpretados, resultando em hospitais inadequados 

(MOREIRA, 1954; CAMPOS, 1944; IAB-SP, 1954; SANGLARD e COSTA, 2004). Não 

representavam nada próximo do que era necessário ao projeto e à construção do hospital 

moderno no qual o arquiteto necessitaria se apoiar. 

Em relação ao referencial técnico, as informações necessárias ao projeto eram 

dependentes de fontes estrangeiras. Os principais livros de referência eram do italiano 

Bruno Moretti e os livros americanos como o de Rosenfield e outros. Outras fontes de 

informação eram a Divisão Hospitalar do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da 

qual se obtinham dados estatísticos utilizados na elaboração de critérios como área/leito, 

por exemplo, e padrões mínimos. Cabe citar também as informações da Associação 
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Americana dos Hospitais e do Colégio de Cirurgiões em normas e padrões que foram 

traduzidos e reformulados para orientação do trabalho da DOH no planejamento e apoio aos 

projetos e construções de hospitais (CAMPOS, 1944; IAB-SP, 1954). Ou seja, a informação 

era escassa, pouco acessível e descontextualizada com a realidade brasileira na medida em 

que áreas, distâncias e quantidades, em muitos casos, eram definidas a partir de estatísticas 

de atendimento médico geradas pelo próprio hospital.  

A situação com que se depara Jorge Moreira no início dos anos 1940 quando recebeu 

a encomenda do seu primeiro projeto de hospital é representativa do que se passava com a 

maioria dos profissionais de arquitetura que começavam também a receber encomendas de 

hospitais. 

Honestamente, devo dizer que fiquei sem saber por onde começar. Havia recebido 
um programa de hospital, elaborado, como todos os programas, com a designação 
dos diferentes compartimentos, com as respectivas dimensões e áreas. Mas aquilo 
não era suficiente e, muito menos, para um principiante. [...] (MOREIRA, 1954, p. 
346). 

Vi-me, assim, diante de um problema vastíssimo: tudo o que sabia de hospitais, de 
ver, de ouvir falar e de ler, ocorreu-me imediatamente com todos os seus múltiplos 
aspectos e numa certa desordem, porque não me foi possível, de início, por falta 
de conhecimentos, determinar exatamente todos os serviços e o seu 
funcionamento, bem como as ligações e interdependências das partes 
componentes de um hospital, assim como fixar os esquemas de circulação. Então, 
dêntro deste autodidatismo que os arquitetos brasileiros são obrigados a usar tão 
frequentemente, tratei de estabelecer eu mesmo um programa [...] (MOREIRA, 
1954, p. 346). 

O problema do projeto de arquitetura do hospital é que se tratava de um 

equipamento que nem mesmo a medicina brasileira na época tinha expertise para planejar, 

pois ela própria estava em processo de modernização. A novidade do hospital moderno 

reconhecido como equipamento social e um dos principais agentes da defesa da saúde da 

coletividade por meio da medicina científica era uma realidade em formação na assistência à 

saúde, por isso o hospital moderno que se desejava construir era um trabalho conjunto da 

medicina e da arquitetura. O universo diverso de profissionais da saúde e da construção 

reunidos no primeiro curso de planejamento hospitalar realizado em 1953 pelo IAB – São 

Paulo fornece um parâmetro do empenho das diferentes áreas na realização do objetivo do 

hospital. No corpo docente havia, além dos arquitetos, engenheiros, médicos, enfermeiras, 

fisioterapeutas, farmacêuticos, técnicos, administradores públicos e hospitalares, 

consultores hospitalares, industriais e políticos. Com grande repercussão, o curso atraiu mais 
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de 400 alunos interessados no assunto e tratou do tema de forma ampla para uma plateia 

também variada de profissionais e estudantes da arquitetura e da saúde com o objetivo de 

Divulgar as mais modernas conquistas no campo de planejamento de hospitais; 
analisar os elementos essenciais a um projeto são e científico; possibilitar a 
construção de hospitais eficientes, livres de preconceitos e empirismos; contribuir 
para a melhoria da assistência ao paciente com o mínimo esforço e custo; ventilar 
diferentes problemas que preocupam planejadores e administradores de hospitais; 
aproximar interessados, e estimular o intercâmbio de informações e pesquisas; 
reunir dados e procurar soluções brasileiras para assuntos controvertidos; 
estimular o interêsse dos universitários por assuntos hospitalares através de 
concursos de projetos de hospital; incentivar o trabalho em equipe e, finalmente, 
ensejar o desenvolvimento da indústria nacional de equipamentos hospitalares. 
(IAB-SP, 1954, p. 13) 

Antes desse, em 1943, no Rio de Janeiro, a realização pela DOH do primeiro curso de 

organização e administração hospitalares voltado para médicos, foi uma iniciativa em 

direção às condições necessárias para o estabelecimento da rede hospitalar nacional e 

tratava de questões relativas ao planejamento de hospitais, abarcando normas e 

organização de funcionamento, legislação específica e estudos de padronização, com base 

no modelo norte-americano (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965). Diferente do curso do IAB, 

este tinha uma abordagem disciplinadora e prescritiva, utilizando e dando tratamento a 

parte de seu conteúdo como informativos que deveriam ser disseminados pelo país. 

Procurava qualificar profissionais para a construção e gestão da organização hospitalar que o 

governo pretendia construir e que estava sendo elaborada pelos técnicos do DOH/MES. 

O pensamento moderno em arquitetura, valorizando a abordagem racional do 

projeto, tratamento funcional do programa arquitetônico, exploração das possibilidades 

técnicas e estruturais para alcançar soluções espaciais mais livres e preocupação com a 

racionalização da construção, foi fundamental para o enfrentamento do problema do 

hospital. A preocupação com o custo dos hospitais, envolvendo não apenas sua instalação, 

mas também a manutenção, intensificou-se a partir da experiência com os primeiros 

hospitais construídos e em uso, uma vez que os prejuízos decorrentes do planejamento 

inadequado e a construção de má qualidade não podiam ser sustentados. O conjunto de 

preocupações na saúde com o planejamento do hospital envolvia principalmente (IAB-SP, 

1954): 

 Os custos com a necessidade de constante atualização ou modificação na 

estrutura por conta de mudanças de perfil, demanda ou necessidade de 
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serviços ou da constante evolução dos equipamentos utilizados na assistência 

caros porque a indústria nacional era insuficiente. 

 A eficiência de sua organização e administração facilitada através da 

adequada distribuição dos “elementos” do hospital conforme a progressão do 

atendimento ou serviço realizado. 

 A economia e a eficiência alcançada com os estudos de tempo e movimento 

no processamento das atividades exercidas localmente, poupando tempo e 

esforço da enfermagem e outros profissionais. 

A necessidade de numerosa e rápida construção de infraestrutura hospitalar para o 

país motivou as ações empreendidas no sentido de gerar as condições técnicas necessárias 

para a empreitada, entre elas a formação de arquitetos especializados por meio de cursos no 

exterior. O curso do IAB foi idealizado pelo arquiteto Jarbas Karman, que havia concluído, 

em 1952, mestrado em arquitetura hospitalar na Universidade de Yale nos Estados Unidos. A 

ideia da especialização do campo hospitalar difundida através do modelo americano havia 

motivado entre os arquitetos do IAB-SP uma Comissão de Planejamento de Hospitais para 

realização de cursos de arquitetura voltados para a área. 

O primeiro curso de planejamento de hospitais reuniu profissionais da área de saúde 

e arquitetura relacionadas ao tema em São Paulo e Rio de Janeiro, entre outros, Rino Levi, 

então presidente do IAB; Jarbas Karman, diretor do curso; Roberto Cerqueira César, 

professor FAU-USP e autor de vários hospitais; Oscar Valdetaro, arquiteto chefe do Serviço 

Especial de Saúde Pública; Jorge Machado Moreira, arquiteto chefe do Etub; Armando Cesar 

Leite, chefe da seção de edificações e instalações da DOH-MÊS; Germano Galler, arquiteto 

do MÊS; Benedito Montenegro, presidente da associação paulista de medicina; Theóphilo de 

Almeida, presidente da Associação Brasileira de Hospitais. Deste curso se originou a primeira 

publicação nacional sobre planejamento de hospitais com a compilação das aulas, debates e 

palestras que oferecem uma ampla visão dos problemas, pensamentos e preocupações da 

época. A leitura e o estudo de tal publicação permitiram as considerações que se fazem a 

seguir. 

As preocupações e necessidades em relação ao hospital se traduziram para a 

arquitetura em requisitos de flexibilidade, eficiência funcional do edifício, eficiência 

funcional das “peças” ou setores, além daqueles de conforto ambiental, isolamento ou 

separação de áreas com risco de contaminação. Questões relacionadas com a eficiência e 
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especificidades do projeto ocupavam a maior parte da atenção, enquanto a preocupação 

com a flexibilidade não alcançava grande destaque, aparecendo relacionada ao terreno do 

hospital, que deveria ter áreas excedentes previstas para expansão. De uma maneira geral, 

na visão dos arquitetos e engenheiros, a eficiência do edifício se relaciona ao sistema de 

circulação, aos acessos, transporte e distribuição interna e ao posicionamento das peças no 

edifício. A resolução destes elementos no projeto deveriam seguir critérios de dependência 

funcional, menor distância, percurso direto, distribuições simples, diretas e centralizadas. 

A importância dada ao aspecto das especificidades funcionais do projeto direcionou 

muitos dos temas apresentados. O planejamento adequado e eficiente dos espaços de cada 

peça se associava à organização em função do processo de trabalho. Nesse sentido, 

apontavam-se as vantagens dos “estudos de tempo e movimento” que poderiam otimizar o 

trabalho de enfermagem. Complementarmente, outros fatores associados à eficiência do 

espaço aparecem, como: áreas mínimas, a disposição dos leitos, relação da área de 

ocupação do leito, relação entre instalação sanitária e leito, relação ideal para quantidade de 

quartos versus dimensão do corredor, distâncias entre móveis e equipamentos, separação 

sujo e limpo, equipamentos e equipe, etc. 

Permeando o discurso, havia preceitos para o projeto que prescreviam como a 

organização deveria ocorrer de acordo com a prática médica hospitalar disciplinadora. 

Acessos e circulações separados por tipo, a depender do projeto, poderiam se multiplicar. Os 

acessos deveriam ser separados para facilitar a circulação ordenada de pessoas, uma vez 

que as circulações separadas para médicos e doentes tornavam o trabalho mais ágil, 

organizado e seguro. Da mesma forma, a circulação de doentes não deveria sofrer 

interferência da circulação de serviço; e o sistema de enfermaria com quatro leitos era a 

melhor opção em termos de conforto e assepsia. A organização da hospitalização dos 

doentes deveria ocorrer por especialidade médica e tipo de acomodação, assim como os 

outros setores de atendimento, ambulatório e centro cirúrgico. Quanto à distribuição dos 

espaços, esta deveria ser guiada pela orientação ideal do hospital em relação aos ventos e 

insolação para habitabilidade e ação bactericida. Em especial para as enfermarias, uma das 

recomendações para o projeto comuns na época era de que todas tivessem a mesma 

orientação.  

As enfermarias devem ficar colocadas tôdas do lado melhor, porque é nas 
enfermarias que os doentes vão ficar a maior parte do dia. Pode haver um corredor 
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longo que acompanhe a enfermaria e então do outro lado ficarão os serviços 
anexos, técnicos e auxiliares, já mencionados [...] (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965, 
p. 199).  

O contexto da indústria nacional implicava limitações para o hospital tanto para 

arquitetura quanto para a assistência à saúde. Entre elas, destacam-se: a qualidade e 

disponibilidade dos produtos para uso da rotina assistencial, incluindo aparelhos e 

equipamentos era insuficiente; sistemas de transporte mecanizados tanto vertical quanto 

horizontal eram caros e com baixa qualidade de manutenção; sistemas de ventilação 

mecanizada e tratamento do ar tinham custos elevados e pouca disponibilidade no mercado; 

o sistema de telefonia centralizado com circuito interno e externo não comportava grandes 

estruturas. 

Essas condições exigiam soluções de projeto que equilibrassem as recomendações de 

organização e eficiência, por isso era necessário o máximo de racionalidade para otimizar o 

que se dispunha. Entre as soluções apresentadas em projetos ou recomendadas nas aulas, 

estavam o compartilhamento de elevadores para uso de doentes, visitantes e equipe clínica 

e, para o uso de serviço, um sistema de interrupção de chamadas, garantindo a separação 

das circulações; adoção de carros especiais para transporte manual, com minimização do 

uso de elevadores monta-cargas; solução de esquadrias ou sistemas para potencializar a 

ventilação natural onde possível, assim como soluções para iluminação natural de espaços 

mais confinados como sheds e ampliação das esquadrias onde necessário; adoção no projeto 

de redes de telefonia dupla, uma para ligações internas e outra para externas, o que 

também requeria treinamento dos funcionários. 

As principais discussões no campo da arquitetura giravam em torno do 

posicionamento dos setores, em especial o centro cirúrgico, o modelo de ambulatório, o uso 

de sistemas mecânicos para serviços e a especialização do hospital. No posicionamento das 

“peças”, como eram chamados os setores, além da dependência entre serviços, vigorava 

uma relação que envolvia a posição do sol e ventos em função da necessidade do setor de 

iluminação e proteção contra a poeira e “ventos maléficos” para a saúde e ação bactericida 

do sol. Com base nessa premissa, discutia-se, por exemplo, o posicionamento ideal da 

farmácia, fisioterapia, enfermarias e o centro cirúrgico, que deveriam estar no topo do 

edifício para obter a melhor iluminação e ventilação das salas operatórias através de janelas 

e isolamento em relação aos outros serviços. A questão era que as tecnologias existentes 
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permitiam controlar as condições de iluminação e qualidade do ar artificialmente, de modo 

que o posicionamento deveria ser em relação a melhor eficiência do edifício, que, no caso, 

baseava-se em critérios de menor distância em relação às enfermarias cirúrgicas, percurso 

direto e isolamento. 

A discussão sobre o ambulatório tratava de seu desenvolvimento horizontal ou 

vertical, sendo o primeiro considerado ideal. A favor da solução horizontalizada eram usados 

argumentos de separação do doente externo, facilidade de organização e controle da 

circulação de pessoas e de compreensão do espaço pelo doente. Contra o ambulatório 

vertical pesava principalmente a dependência de elevadores, que, dado o volume de 

pacientes, deveriam ser em quantidade. Em relação ao uso de sistemas mecânicos no 

transporte e distribuição de bens e insumos, a questão era segurança e custos envolvidos. 

Monta-cargas, esteiras e sistemas pneumáticos apresentavam a desvantagem de não 

oferecer controle quanto a perdas e desvios e serem caros, por outro lado economizavam 

mão de obra humana, circulavam em meios separados, desobstruindo a circulação de 

pessoas e tinham fluxo direto, sendo eficientes por isso. 

Uma questão defendida com certa polêmica era a centralização dos serviços em um 

único hospital, eliminando hospitais especializados. A ideia era que serviços de maternidade, 

sanatórios, psiquiatria, e assim por diante, estivessem todos concentrados em um único 

hospital geral que teria seções específicas para estes serviços e, sendo necessário atender 

uma demanda maior, o serviço se expandiria em um bloco anexo. O conceito baseava-se na 

eficiência da concentração uma vez que, cientificamente, não havia motivos para uma 

separação; e era defendido, principalmente por Jarbas Karman, que retornara dos Estados 

Unidos havia pouco tempo e trazia informações atualizadas sobre as práticas lá 

estabelecidas. 

[...] temos que planificar, acabar a mania de instituições especializadas, como de 
maternidades, para crianças, para tuberculosos. Tudo isso está errado. Hoje, 
recomendam-se hospitais gerais, que reúnam tudo: casos mentais agudos, de 
tuberculose, etc., todos passam a ser tratados no Hospital Geral e, quando houver 
casos crônicos, só então esses irão para instituições especializadas; estas só se 
admitem integrando centros médicos grandes [...] (IAB-SP, 1954, p. 242). 

Os argumentos a favor da separação da maternidade, por exemplo, se baseavam na 

concepção de que a gravidez não é doença, o que era refutado como uma concepção 

empírica que privaria o acesso aos recursos de uma instalação bem equipada como o 

hospital. Em relação ao hospital de ensino, este era uma categoria à parte. 



66 

Havia um consenso acerca da dificuldade do projeto do hospital, o que justificava a 

necessidade da especialização do arquiteto voltada ao problema. A complexidade envolvida 

na resolução dos requisitos de flexibilidade, eficiência funcional do conjunto e eficiência 

funcional das peças era dada pela variedade e quantidade de serviços de naturezas distintas, 

de tipos de circulação e transporte, de instalações a serem combinadas, que, ao fim, 

deveriam ser compatibilizadas em um edifício capaz de se expandir e modificar com certa 

facilidade.  

Tantas variáveis, exigências e riscos envolvidos requeriam do arquiteto dominar uma 

gama de conhecimentos específicos no entendimento e solução do problema. O ideal 

estabelecido a partir do modelo norte-americano era uma equipe especializada de projeto 

da qual o arquiteto faria parte, sendo orientado por um consultor hospitalar (ALMEIDA, 

CAMPOS, et al., 1965). Nesse sentido, a voz de Rino Levi (1954, p. 42)parece representar o 

pensamento de poucos ali, quando defende que “[...] o arquiteto só é especialista mesmo da 

fórma, no sentido de plasmar o espaço. [...]” para ele não há  

[...] a mínima diferença entre o planejamento do hospital e o de qualquer outro 
edifício, a não ser a maior complexidade funcional e técnica do hospital, que exige 
do arquiteto uma série de conhecimentos muito particularizados e elevado espírito 
de colaboração, para a coordenação correta de todos os dados do problema, de 
modo a criar um todo unitário (IAB-SP, 1954, p. 42). 

No seu ponto de vista, é o trabalho em equipe, da qual o arquiteto não pode 

prescindir no projeto da maioria dos programas modernos, que promoverá a conjugação das 

especificidades do espaço na elaboração do projeto do hospital, cabendo ao arquiteto, 

portanto, trabalhar as possibilidades formais na solução arquitetônica (ANELLI, 2001 apud 

(SANGLARD e COSTA, 2004).  

A discussão formal que envolvia o modelo monobloco e de onde se elaboravam 

preceitos como “[...] A forma ideal, num terreno grande, plano e bem localizado, é a de uma 

forma H (agá), C (cê) e L(éle), prisma reto, de base retangular [...]” (ALMEIDA, CAMPOS, et 

al., 1965, p. 199) representavam um pensamento ultrapassado em arquitetura, pois não 

existia solução universal ou formas ideais prévias. Não era cabível no pensamento moderno 

em que a forma deveria ser livre, ademais, no caso do hospital, isso representaria uma 

dificuldade a mais (IAB-SP, 1954). 

[...] jamais admitiu uma concepção puramente mecânica de sua profissão e não se 
deixou influenciar pela tese que via na arquitetura uma arte social; defendeu 
vigorosamente seu valor plástico e seu caráter individual, mas isso não o impediu 
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de erigir em princípio o apelo a múltiplos colaboradores; não consultou apenas 
engenheiros: levou em consideração, mais do que qualquer outra, a opinião dos 
especialistas na elaboração dos programas, de uma certa maneira reservando para 
a arquitetura a síntese final e a conformação definitiva do projeto [...] (BRUAND, 
1991, p. 249). 

No geral, analisando a fala dos arquitetos e engenheiros que ministraram as aulas de 

planejamento hospitalar do curso do IAB, observam-se dois enfoques na busca pela 

resolução do projeto. A abordagem hegemônica é a funcional, que centra a atenção sobre a 

descrição do funcionamento do espaço, as etapas do serviço e suas dependências, buscando 

critérios de definição nas estatísticas e relações numéricas de área, distância e quantidades; 

e se percebe subjacente a busca por ideais, regras e padrões. A outra abordagem foca a 

atenção nos elementos formais do edifício e seu sistema de circulação, buscando a solução 

nas combinações entre estes e técnicas construtivas, em que predefinições não 

contribuiriam. Enquanto a primeira parte da leitura do problema em seus aspectos 

específicos de funcionamento, a segunda o interpreta identificando os aspectos da 

arquitetura que se associam aos requisitos apresentados. 

No pensamento dos arquitetos, é possível perceber que estes enfoques tendem a 

concepções modernas que levarão a resultados distintos que aqui são representados nas 

falas dos arquitetos Oscar Valdetaro e Rino Levi, a concepção a partir da função e a 

concepção a partir da forma. A interpretação da forma decorrente da função, com 

valorização dos aspectos funcionais da prática médica em detrimento da materialidade 

arquitetônica e estrutural, leva a uma concepção orientada fundamentalmente pelas 

necessidades de realização das funções. Atribui-se a cada atividade um compartimento e 

estabelecem-se sequências espaciais que materializam as prescrições da técnica médica, 

baseando-se na premissa de que estas diretrizes garantirão a eficiência do hospital, a forma 

será uma consequência. Na fala do arquiteto Oscar Valdetaro, nota-se a expressão dessa 

interpretação: “A ‘forma segue a função’ e devemos, definitivamente, fazer com que a forma 

do hospital coincida com a função do mesmo [...]” (IAB-SP, 1954, p. 111). Tratando das 

“linhas de circulação ou tráfego”, ele expressa o raciocínio mecanicista para organização do 

espaço. 

A energia elétrica, a hidráulica, a energia humana seguem todas as linhas de menor 
resistência. As duas primeiras são governadas por leis físicas permanentes; a última 
pela natureza humana [...] (IAB-SP, 1954, p. 111). 
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 Por outro lado, quando Rino Levi (1954) fala sobre sua interpretação do problema do 

hospital, ele busca relacioná-lo a diferentes aspectos da arquitetura que deverão ser 

trabalhados. A variedade de serviços hospitalares com certa independência e natureza, 

características, necessidades específicas e diversas irá exigir condições de divisões internas, 

estrutura e instalações próprias, criando dificuldades de compatibilização entre eles. A 

necessidade de conexão eficiente entre estes diferentes serviços implica variados e 

diferentes trânsitos em seu interior, exigindo da arquitetura acessos independentes e um 

sistema de circulação simples, direto e compatível com as variedades. Por último, a 

necessidade de permanente atualização do edifício era vista por ele como uma questão 

estrutural, não apenas de expansão, mas de capacidade de independência entre estrutura e 

vedação, dando liberdade de modificações no interior do edifício. 

A compreensão dos meios de formalizar o espaço como matéria-prima de trabalho 

da arquitetura possibilitou que se buscassem neles formas de atender aos requisitos 

colocados. Esse mesmo raciocínio aparece na apresentação que Jorge Moreira faz de sua 

concepção para o HCPA. A estratégia adotada para superar as incompatibilidades, dar 

dinamismo e liberdade à arquitetura é a separação em blocos para abrigar os serviços com 

afinidades funcionais, ambientais, estruturais e de instalações, dando personalidade e 

independência de organização a cada bloco. O esquema de circulação, depois do estudo de 

compatibilidade dos vários tipos de trânsito, dar-se-ia na articulação entre os blocos e a 

flexibilidade seria alcançada através do sistema estrutural de cada bloco com vãos 

compatíveis aos usos agrupados, shafts e lajes lisas, com câmaras de ar para passagem livre 

das instalações. Rino Levi defende a proposta da seguinte forma: 

Do ponto de vista funcional, as várias unidades do hospital terão maior autonomia, 
sem qualquer interferência; do ponto de vista técnico-construtivo, ter-se-á plena 
liberdade da distribuição das divisões internas, na escolha do tipo adequado de 
estrutura e na disposição das canalizações, caso por caso; do ponto de vista 
plástico, cada unidade terá sua fisionomia própria, que obedecerá unicamente à 
sua função e à sua técnica, dentro de uma concepção de conjunto (IAB-SP, 1954, p. 
40). 

O partido buscava, através do complexo de blocos interligados, a maior integração 

dos diferentes serviços no hospital, de modo a favorecer as circulações dos vários usuários 

do espaço, respondendo assim aos requisitos estabelecidos (MOTT e SANGLARD, 2011). 

Ambos os arquitetos, imbuídos do pensamento da nova arquitetura brasileira, aplicaram em 

suas obras os princípios de racionalidade construtiva e organização funcional, preocupando-
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se com aspectos da iluminação e ventilação natural e explorando os tratamentos de fachada 

propiciados pela estrutura independente (BRUAND, 1991).  

Rino Levi, em parceria com Roberto Cerqueira César, conquistou reputação 

internacional com a qualidade funcional de suas soluções hospitalares, sendo, inclusive, 

convidados para estabelecer a rede de edifícios hospitalares na Venezuela pelo governo do 

país (SEGAWA, 1997). Projetaram, em 1945, a Maternidade da Universidade de São Paulo; 

em 1947, o Hospital Central do Câncer, a obra hospitalar mais expressiva; em 1950, o 

Hospital da Cruzada Pró-infância e, em 1958, o Hospital Albert Einstein, entre outros 

internacionais (SANGLARD e COSTA, 2004). 

O momento do curso se estabelece como uma referência na arquitetura para 

estruturas da saúde que têm seu desenvolvimento em um sentido de especialização a partir 

daí. Além dos arquitetos já mencionados, a atuação de Hélio Uchôa, Ari Garcia Rosa, Aldary 

Toledo – que trabalhou como desenhista e, depois, como arquiteto no projeto da 

Universidade do Brasil, auxiliando Jorge Moreira, no projeto do hospital inclusive –, Oscar 

Valdetaro e Roberto Nadalutti é uma significativa para a disseminação da arquitetura 

hospitalar moderna nacional caracterizada em parte pela torre sobre embasamento em 

placa horizontal (TOLEDO, 2002). 

O projeto complexo do edifício hospitalar era um desafio no Brasil com grande 

demanda, poucos profissionais especializados e o ritmo intenso dado pelas necessidades do 

país em crescimento e por seu direcionamento político, que acelerava o processo de 

industrialização. Nessa perspectiva, as ações governamentais para a questão da 

infraestrutura física assistencial da saúde se direcionaram para uma tentativa de 

centralização e padronização através da atuação de áreas técnicas especializadas, como a 

Divisão de Obras no MES e depois no Ministério da Saúde isolado (CAMPOS, 1944; 

SANGLARD e COSTA, 2012). 

 Esses trabalhos proporcionaram experiência e formação de vários arquitetos, entre 

eles Valdetaro e Nadalutti, que atuaram no Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp), agência 

de cooperação técnica entre EUA e Brasil subordinada ao então MES, que tinha entre suas 

atribuições a construção e administração de hospitais e centros de saúde (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ. CASA DE OSWALDO CRUZ. DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E 

DOCUMENTAÇÃO, 2008). 
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Estes arquitetos tiveram um papel importante na formação de conhecimento 

especializado para a arquitetura hospitalar brasileira, sobretudo nos primórdios do processo 

de normatização do campo (TOLEDO, 2002). Por meio da atualização profissional em 

arquitetura de hospitais, feita por eles em 1951, nos Estados Unidos, em curso oferecido 

pelo Serviço Público de Saúde norte-americano, aprimoraram a técnica de projeto, adotando 

o sentido de padronização com o qual tiveram contato.  

Nessa lógica, o projeto se apoiava em referências de soluções pré-estudadas por 

equipes especializadas de arquitetos e submetidas à avaliação de profissionais da saúde para 

cada setor, conforme Nadalutti explicou para Luiz Carlos Toledo (2002) quando este o 

entrevistou para sua pesquisa de mestrado. O conhecimento acumulado com a experiência e 

aplicado em seus projetos foi compartilhado em cursos especializados. Oscar Valdetaro foi 

convidado do curso de Planejamento de Hospitais de 1953 e Roberto Nadalutti, professor do 

curso de arquitetura hospitalar da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp), nos anos 1960.  

Mas a maior contribuição de Valdetaro e Nadalutti foi uma ativa participação na 

elaboração da normativa brasileira do campo da arquitetura hospitalar que ajudou a 

disseminar o conhecimento técnico. Foram eles os autores do projeto de normas 

disciplinadoras das construções hospitalares em 1965, com colaboração do consultor 

hospitalar Henrique Bandeira de Mello, na iniciativa do Ministério da Saúde para promover a 

evolução técnica das construções do gênero. Tais normas são a origem do que se tem hoje 

na prática técnica da arquitetura de ambientes de saúde como principal referência para 

determinação de projetos. 

As dificuldades envolvidas no projeto, abrangendo certo entendimento das práticas 

médicas, além das técnicas e operacionalidade do edifício hospitalar, associada a pouca 

informação disponível e falta de meios sistematizados de formação profissional em 

quantidade proporcional à demanda naquele momento, influenciavam a qualidade da 

produção arquitetônica e geravam problemas de várias ordens (IAB-SP, 1954). A 

normalização dos projetos é uma iniciativa do Ministério da Saúde para buscar superar 

problemas e avançar no desenvolvimento do campo através do fornecimento de parâmetros 

e orientações de apoio aos projetistas para melhoria da arquitetura do hospital (MELLO, 

VALDETARO e NADALUTTI, 1965). 
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O trabalho que o Ministério da Saúde ora oferece nesta publicação tem a finalidade 
de apresentar soluções funcionais e de arquitetura capazes de, por si sós, 
propiciarem bases adequadas ao bom desempenho da atividade hospitalar. 

É um passo no sentido de promover a orientação racional das edificações 
hospitalares [...] (MELLO, VALDETARO e NADALUTTI, 1965, p. s/n Apresentação). 

O IAB, na própria publicação, pronuncia-se chamando a atenção para o fato de que as 

plantas das “unidades-modêlo” têm finalidade orientadora, precavendo uma interpretação 

errônea de que o bom projeto resultaria da simples reprodução e reunião das soluções 

apresentadas. Problema este que se desdobra em outras questões que não serão aqui 

abordadas, mas que se tornaram um fato no campo da arquitetura hospitalar.  

Nadalutti e Valdetaro, com esse trabalho, expunham a técnica e conhecimento 

projetual do hospital, construídos a partir da experiência de atuação nas áreas pública e 

privada e nos conceitos e princípios absorvidos dos norte-americanos. Esse conhecimento 

contribuiria tanto para a evolução do campo nacional na formalização da regulamentação na 

década de 1970 quanto para a revisão empreendida por eles no HU-UFRJ e servira de 

referência para posteriores desenvolvimentos da legislação específica para arquitetura na 

saúde. 

1.5. Concepção e projeto do Hospital de Clínicas da Universidade do Brasil 

O projeto para o Hospital de Clínicas da Universidade do Brasil (HCUB), como então 

era nomeado, teve que aguardar 13 anos para ser executado efetivamente. O demorado 

processo de escolha do local de implantação da cidade universitária, concluído na definição 

do arquipélago de ilhas fronteiras a Manguinhos, criou uma situação de urgência em relação 

à obra. A contratação de Jorge Moreira, que ainda comporia a equipe de arquitetos do Etub, 

ocorreu ao mesmo tempo que se iniciavam as obras de engenharia para aterro e desmontes 

que conformam a ilha.  

A intensidade dos trabalhos de projeto do Etub na época era grande, pois, junto com 

as obras de aterro, elaboravam-se o projeto do hospital e os projetos urbanístico e 

arquitetônico da cidade universitária, o Instituto de Puericultura, as Faculdades Nacionais de 

Arquitetura e Engenharia, a Ponte Oswaldo Cruz e obras gerais de urbanização. No 

desenvolvimento do trabalho de arquitetura, Jorge Moreira coordenou uma equipe 

numerosa; os arquitetos Aldary Henriques Toledo e Giuseppina Pirro Moreira o 
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assessoravam, e trabalhavam diretamente no projeto do hospital os arquitetos João 

Henrique Rocha e Adelle Weber Moura (MELLO JÚNIOR, 1985). 

Além da simultaneidade de variados projetos e a rapidez desejada para o processo, 

que, por si só, eram fatores que constituíam dificuldades, o projeto da cidade universitária 

era complexo e necessitava de vários técnicos e especialistas dos quais o país não dispunha 

em quantidade e qualidade bastante. Com poucos arquitetos para a dimensão do trabalho a 

ser feito, a equipe de planejamento era insuficiente e os recursos orçamentários, escassos. 

Horta Barboza, no Relatório de Atividades do Etub de 1953, justificando o atraso dos 

trabalhos, informava que só naquele momento haviam atingido a quantidade de 20 

arquitetos na equipe e fornece um parâmetro comparativo que dá a noção da insuficiência. 

[...] a Comissão que planejou e dirigiu a construção da moderna Cidade 
Universitária do México iniciou os seus trabalhos com 78 arquitetos e engenheiros 
e, ao concluí-los, contava com mais de 150. O Escritório Técnico da Cidade 
Universitária da Universidade do Brasil, para um conjunto de construções bem 
maior em área, só agora e com dificuldade, conseguiu reunir 43 técnicos, incluindo-
se, entre êles, os consultores que não podem dar tempo integral (BARBOZA, 1953, 
p. 30). 

O Etub estava organizado em quatro seções: planejamento, execução e fiscalização, 

administrativa e consultoria técnica. O planejamento se dividia nos setores de arquitetura, 

estrutura, hidráulica, elétrica, equipamentos e orçamento. E, em particular, o setor de 

arquitetura distribuía os serviços por “turmas” para arquitetura e urbanismo, detalhamento 

de arquitetura, detalhamento de urbanismo e paisagismo, desenhos, perspectivas e 

apresentação, maquetes, arquivo de plantas e, a última, cópias heliográficas (BARBOZA, 

1952). 

Na equipe do Etub, além de Jorge Moreira na arquitetura, figuravam nas chefias, em 

1952, no projeto estrutural, o engenheiro João Baptista Bidart; no cálculo estrutural, Paulo 

R. Fragoso, Jorge S. T. Cavalcanti, Fernando L. Lobo B. Carneiro, Aderson Moreira da Rocha; 

nas instalações hidráulicas, o engenheiro Raymundo Aguinaldo Raposo Câmara; na elétrica, 

Albino da Silva Campos e Carlos Stroebel, engenheiros eletrotécnicos; para equipamentos, 

os engenheiros Lucílio Briggs Brito e Luiz Phelippe de Barros. Além de consultores para 

conforto, mecânica dos solos, organização hospitalar, instalações, iluminação e organização 

de serviços industriais, de laboratórios e paisagismo, entre outros (BARBOZA, 1952).  

O desafio do projeto do hospital da universidade incluía um prazo pequeno. Jorge 

Moreira teve pouco mais de um ano para definir ao menos as linhas gerais do projeto até o 
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início de sua obra, em julho de 1950. Projetos de hospitais modernos do porte do HU 

costumavam consumir anos com uma equipe exclusiva. De experiência específica, Jorge 

Moreira trazia o projeto do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul e o conhecimento das referências técnicas estrangeiras, como visto no item 1.4tulo.  

As premissas de planejamento adotadas para a cidade universitária foram retomadas 

dos estudos realizados entre 1935 e 194530; quando também foram feitos estudos para o 

hospital. Segundo Mello Junior (1985), houve o projeto de 1938 para um Hospital Geral de 

Marcelo Piacentini e Vittório Morpurgo e o projeto de 1940, não localizado, da equipe de 

que Jorge Moreira fez parte. Este projeto, a julgar pelas dificuldades relatadas no projeto do 

HCPA, não contribuiu significativamente em sua experiência; enquanto aquele de Piacentini 

e Morpurgo, com arquitetura de referência neoclássica, não se alinhava às ideias de Jorge 

Moreira. 

As principais referências para o projeto do campus foram os estudos anteriores 

realizados por Le Corbusier, Lúcio Costa e equipe. Jorge Moreira desenvolveu o plano 

urbanístico seguindo os princípios modernos configurados na organização do espaço da 

cidade universitária por setores, longos eixos de circulação, conectando grandes monoblocos 

ou blocos articulados implantados de forma isolada no lote, preponderando a geometria 

alongada e volume laminar, o uso de pilotis, que se verticalizam em alguns pontos 

específicos, marcando a paisagem e funcionando como elementos orientadores (Figura 3). 

                                                     

30 Foram produzidos três estudos pela equipe Lúcio Costa, Paulo Rodrigues Fragoso, Afonso Eduardo Reidy, 
Ângelo Bruhns e Firmino Fernando Saldanha, em 1936: dois liderados por Lúcio Costa (Na Lagoa Rodrigo de 
Freitas e Quinta da Boa Vista) e outro por Le Corbusier também na Quinta (MELLO JÚNIOR, 1985). 
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Figura 3: Planos iniciais para a cidade universitária 1936, equipes A.Le Corbusier e B.Lúcio Costa; 1949 a 1952 
C.Jorge Machado no Etub. 

Fontes: (SANTOS, PEREIRA, et al., 1987; PDF Revista da Diretoria de Engenharia, 1937 apud MELLO JÚNIOR, 
1985; BARBOZA, 1952) 

O hospital universitário nas propostas de Le Corbusier e Lúcio Costa sobressai no 

conjunto tanto pela posição na esplanada principal, que valoriza a visão de sua forma, 

quanto pela sua dimensão e volumetria de destaque (figuras 3 e 1). Na proposta de Jorge 

Moreira, embora o conceito da esplanada não tenha permanecido, o hospital mantém sua 

monumentalidade que, conjugada com o posicionamento próximo à borda da ilha e do 

acesso principal da cidade universitária, confere-lhe um papel de referência na paisagem, a 

partir do interior da ilha, como também para a cidade no continente, como se vê na imagem 

da figura 4 (ponto de vista da foto marcado na planta). 
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Figura 4: Plano urbanístico, 1956, para a cidade universitária e vista do HU em 1970. 

Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD) - UFRJ/FAU 

A cidade universitária, conforme apresentado na figura 5, foi dividida em dez zonas 

organizadas ao longo de dois eixos centrais de circulação que acompanham a extensão da 

ilha, entre elas, o Centro Médico, Odontológico, Farmacêutico e Hospitalar. O HCUB foi 

situado próximo à entrada do campus para, segundo Mello Júnior (1985), facilitar o acesso 

das pessoas e também, segundo Barboza (1953), tendo em vista a região apresentar o 

subsolo com excelentes condições, uma vez que o maior edifício do conjunto ali estaria 

instalado. O local onde originalmente era a Ilha do Fundão foi o terreno escolhido para a 

implantação do hospital a partir dos critérios de acessibilidade do público externo, 

características do terreno e orientação solar; para tanto, foram feitos estudos de 

urbanização e zoneamento e estudos de conforto térmico e luminoso por uma equipe 

especializada do Instituto Nacional de Tecnologia (BARBOZA, 1952). 
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Figura 5: Aterro e zoneamento da ilha da cidade universitária e situação do HU 

Fonte: (ETUB, 1952), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil 

A escolha da localização da cidade universitária, segundo as referências pesquisadas, 

não levou em consideração dados ou informações da saúde. Isto sugere que a escolha entre 

os dois acessos da ilha para o zoneamento do Centro Médico teve como critério 

preponderante a acessibilidade. Embora já existissem considerações, do ponto de vista da 

assistência à saúde, sobre os benefícios e melhor eficiência do serviço hospitalar em 

implantações planejadas em relação com regiões na cidade, levando-se em conta as 

estatísticas de doença, necessidades da população e seus meios de acesso a ele, essa não 

era uma prática comum. (IAB-SP, 1954) Geograficamente, como é possível observar na figura 

6, a zona norte e a Ilha do Governador foram privilegiadas na cidade, mas o contexto do 

hospital universitário era diferente, originalmente baseado numa ideia centralizadora no 

qual o hospital seria um pólo para o ensino médico, o acesso não foi pensado nos termos 

HU 
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práticos de atendimento assistencial para a região, mas no conceito idealizado de grande 

centro nacional. 

 

Figura 6: Acesso à Ilha da cidade universitária e região no entorno 

Fonte: (ETUB, 1952), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editado pela autora 

As informações técnicas específicas para composição do programa do hospital são 

imprescindíveis, pois estas definem as especificidades de perfil de serviços e suas 

necessidades. Nesse sentido, havia dificuldades no contexto geral do planejamento da 

cidade universitária, pois, como Barboza (1953, p. 29) relata, os programas das unidades da 

universidade não foram fornecidos à equipe de arquitetura, delegando a esta, já 

sobrecarregada, a tarefa de elaborá-los. O problema crítico não era apenas por desviar a 

equipe de sua atribuição primeira de projetar e consumir tempo de trabalho, acarretando 

atrasos nos projetos, mas porque o processo levava a erros e retrabalho e o resultado final 

implicava imprecisões e risco de incompatibilidades com a necessidade das unidades. Além 

disso, o reconhecimento da obsolescência dos regulamentos vigentes nas faculdades, 

escolas e institutos requeriam um processo de atualização anterior à própria possibilidade 

de elaboração do programa (BARBOZA, 1951). Ponderando sobre a necessidade de os 

programas expressarem os currículos e métodos de ensino próprios a cada unidade, Barboza 

conclui: 

O correto, no caso da Universidade do Brasil, seria aguardar-se, para planejar o seu 
“campus”, a total restruturação das escolas e faculdades que a constituem, na base 
da concentração e interpretação dos ensinos análogos ou afins, de modo a reduzir 

HU 
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as áreas a edificar, diminuir o vulto das instalações e equipamentos e baixar as 
despesas com o seu custeio anual (BARBOZA, 1953, p. 6). 

A precariedade das circunstâncias, os atrasos imprevisíveis que acarretariam a busca 

de uma solução ideal e a decisão governamental de levar em frente a realização da cidade 

universitária como fator de impulso do processo de modernização conduzem o 

planejamento à adoção do critério de flexibilidade na arquitetura dos edifícios a serem 

projetados (BARBOZA, 1951). Assim, a equipe de planejamento estabeleceu para os projetos 

a condição de que deveriam ser “[...] adaptáveis e redistribuíveis segundo as sucessivas 

reorganizações que forem sendo impostas pela evolução do ensino” (BARBOZA, 1953, p. 6). 

O programa do hospital em que Jorge Moreira trabalhou não foi localizado na 

documentação pesquisada, apenas o perfil de assistência ambulatorial e de internação, 

ensino e pesquisa que aparece na descrição do projeto no Relatório de Atividades do Etub 

de 1952. No entanto, foi identificado um projeto de 1947 que poderia ter servido de base de 

referência para sua elaboração. O anteprojeto de um hospital escola31 realizado pela Divisão 

de Obras e Planejamento do Departamento de Administração Central da Universidade do 

Brasil para a Faculdade de Medicina com capacidade de 600 leitos contém uma análise de 

parte da estrutura de ensino prático da faculdade que deveria ser abrigada pelo hospital e 

uma listagem de compartimentos com quantitativos (IAB-SP, 1954). Desse projeto tinha 

conhecimento e participação como membro do corpo docente o professor e médico 

cirurgião Augusto Brandão Filho, diretor da Faculdade Nacional de Medicina no início dos 

anos 1950, que integrava a Comissão Supervisora do Planejamento e Execução do Etub e era 

responsável por orientar o projeto do HCUB. 

Jorge Moreira (1954, p. 345) considerava o planejamento do hospital um “[...] dos 

problemas mais complexos que se podem apresentar a um arquiteto.” No desenvolvimento 

do HCUB, além da orientação de Brandão Filho, contou com o consultor de organização 

hospitalar Felix Lamela32, médico da Universidade John Hopkins e técnico da União Pan-

                                                     

31 O arrastado processo de instalação da cidade universitária, levou a Faculdade de Medicina a desenvolver um 
projeto de Hospital Escola, numa localidade do central, sob supervisão do então Diretor da Faculdade, o 
professor Dr. Alfredo Alberto Pereira Monteiro que previa o hospital como complementar às estruturas 
existentes para o ensino prático das clínicas, no caso o hospital escola abrigaria a clínica médica, cirúrgica, 
especializadas, propedêutica e terapêutica clínica. (DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO/UB, 1947) Tratava-se 
de uma solução de emergência enquanto as obras da cidade universitária não chegavam a uma conclusão. O 
projeto encontra-se no Núcleo de Documentação e Pesquisa da UFRJ. 
32 Felix Lamela teve ativa atuação como consultor de organização hospitalar no Brasil dos anos 1930 a 50 
através da União Pan-americana; foi consultor do engenheiro-arquiteto Porto D’Ave no projeto vencedor do 
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americana, e outras consultorias especializadas, a do arquiteto R. Morales Ribeiro para os 

projetos das áreas de perfil industrial como a cozinha, lavanderia e iluminação. De perfil 

detalhista e perfeccionista, sua base de conhecimento a respeito do tema em grande parte é 

fruto de seu esforço pessoal em estudar e investigar profundamente o hospital.  

Durante o desenvolvimento do projeto, ele pesquisou e analisou comparativamente 

hospitais de várias partes do mundo, europeus, norte-americanos, africanos e no oriente 

médio, buscando relações, por exemplo, entre número de leitos, áreas, critério de 

organização, sistema de distribuição de alimentos, características do espaço; parte desse 

estudo é apresentado no Anexo 133. Para enfrentar o problema do programa, realizou um 

levantamento e entrevista com os professores de cada clínica, buscando identificar 

quantidade de leitos, área, ambientes necessários à prática da clínica, relações de 

dependência, necessidade de serviços técnicos privativos, número de pessoas na equipe e 

internos em cada clínica, características dos ambientes, forma de organização ou 

distribuição ideal. O Anexo 2 apresenta parte da prancha34 em que o resumo das respostas 

está organizado em forma de tabela. 

Comparando o levantamento de Jorge Moreira com o programa clínico do projeto de 

1947, o HCUB incluía a maioria das clínicas já previstas, só ficando de fora a ginecologia e a 

ortopedia; o diferencial foi a previsão da pediatria, que anteriormente seria um serviço fora 

do hospital escola (Quadro 1). Observou-se que o levantamento foi realizado por professor e 

não por especialidade, por isso a mesma clínica aparece mais de uma vez com registros de 

informações diferentes. A definição de leitos ou capacidades não indica nenhum critério 

específico, parece ser a concepção de cada professor, da mesma maneira as quantidades de 

salas cirúrgicas que não parecem manter relação com o número de leitos.  

Por último, no documento enviado ao Ministro da Educação e Saúde pelo Reitor da 

Universidade sobre o projeto do hospital escola, havia uma intensa preocupação com a 

                                                                                                                                                                   

concurso de 1935 para o Hospital dos Servidores, também atuou no projeto do Hospital Sul América em 1955 e 
participou da organização do 3º Instituto Internacional para Administradores de hospital no Rio de Janeiro, em 
1950. 
33 Prancha Características de hospitais/estudo comparativo, arquivo ETUB, Centro médico Hospital de Clínicas, 
Desenho 03.770, data 21/10/1955. Arquivo digital “CCS - HU - Nº  3770 CARACTERÍSTICAS DE HOSPITAIS 
ESTUDO COMPARATIVO 1955” Fonte: acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editado pela autora 
34 Original identificado no Arquivo ETUB, Centro Médico Hospital de Clínicas, prancha Questionário Resumo das 
Respostas, Desenho 03.769, data 21/10/1955. Arquivo digital “CCS - HU - Nº  3769 QUESTIONÁRIO RESUMO 
DAS RESPOSTAS 1955” Fonte: acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editado pela autora. 
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exigência de dedicação integral dos professores; de modo que era uma proposta 

conciliatória da Faculdade de Medicina a inserção de quartos particulares para viabilizar esta 

dedicação, dando-lhes a oportunidade de exercer seus serviços particulares no próprio 

hospital e à Universidade auferir renda de aluguel dos quartos. A proposta se baseava no 

argumento de que a prática da clínica civil era fundamental para o aprimoramento 

profissional que se refletia na qualidade de ensino e na alta remuneração que a clínica civil 

oferecia, levando ao risco de perda de interesse dos bons profissionais de se dedicarem ao 

ensino (DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO/UB, 1947).  

Quadro 1: Comparativo de programa de projetos do hospital realizados para a Universidade do Brasil 

PROJETOS UB HOSPITAL ESCOLA HOSPITAL DE CLÍNICAS 

CLÍNICAS 

Total de 10 
Otorrinolaringologia 
Clínica dermatológica 
Clínica cirúrgica 
Técnica operatória 
Clínica oftalmológica 
Clínica urológica 
Clínica propedêutica 
Clínica médica 
Clínica ginecológica 
Clínica ortopédica e traumatológica 

Total de 9 
Otorrinolaringologia 
Clínica dermatológica 
Clínica cirúrgica 
Propedêutica cirúrgica 
Clínica oftalmológica 
Clínica urológica 
Propedêutica médica 
Clínica médica 
Clínica pediátrica 

LEITOS 548 1.750 

LEITOS PARTICULARES 52 144 

TOTAL DE LEITOS 600 1.894 

SALAS CIRÚRGICAS 9 salas, sendo 5 especializadas 13, sendo 5 especializadas 

Dos estudos realizados sobre o programa com os professores, apoiados por Brandão 

Filho, emergem as definições estratégicas para a concepção do projeto. A primeira, e mais 

importante para a estruturação do edifício, é a premissa de integração das clínicas com os 

atendimentos interno e externo do hospital em um único nível (relativo ao item 1.01 do 

questionário no Anexo 2). A segunda, importante para o dimensionamento do edifício, é a 

estimativa de leitos fixada em 2 mil (relação com o item 2.01 do Anexo 2 e a soma indicada 

no Quadro 1). A terceira trata das características do centro cirúrgico, determinada no 

sistema de observação para o ensino de cirurgia a partir de um nível superior (item 4.04 do 

questionário Anexo 2). A quarta é a adoção dos serviços particulares com necessidade de 

acesso e circulação compatibilizados na estrutura geral (item 2.04 do Anexo 2). Nos aspectos 

relativos à configuração das enfermarias ou quartos de internação, o levantamento junto 

aos professores foi inconclusivo; havia indicativos para quartos de um até quatro leitos e 



81 

enfermarias de seis até 60 leitos. A julgar pelas características do setor no projeto, a decisão 

com relação às enfermarias foi pautada nos estudos sobre os hospitais internacionais cuja 

maioria de leitos por acomodação ia de um a oito e seguindo também as recomendações 

técnicas em voga no Brasil. 

Além desses aspectos, Jorge Moreira compreendia que, no programa, era 

fundamental que a forma de administração do hospital fosse considerada como fonte de 

informação para a concepção do projeto, pois fatores relativos à gestão, como sistemas de 

distribuição de bens e serviços a adotar, por exemplo, interfeririam de maneira 

determinante na estratégia de distribuição dos espaços. Nesse aspecto, a participação do 

consultor de organização hospitalar era estratégica, pois “[...] em caso contrário, pode 

suceder que, ao colocar-se o mesmo em funcionamento, não possam ser perfeitamente 

atendidas às exigências de uma forma de administração fixada ‘a posteriori’” (MOREIRA, 

1954, p. 349).  

Lamela (1954) defendia o planejamento do funcionamento do hospital “em todos os 

seus detalhes” tal qual se realiza o projeto arquitetônico; estabelecido para futura aplicação 

em normas e procedimentos. Partindo do princípio de que o hospital é dinâmico, valoriza o 

aspecto das instalações elétrica, hidráulica e mecânica no projeto, sobretudo mecânicas que 

fazem parte de uma administração eficiente, além da aplicação da teoria do tempo e 

movimento no desenvolvimento do desenho do hospital (LAMELA, 1954). 

O conceito arquitetônico adotado se pautou pela simplicidade e funcionalidade; 

estruturado em concreto armado e organizado em um sistema de blocos independentes 

articulados por um esquema de circulação direto e contínuo com a intenção de dar agilidade 

e flexibilidade ao conjunto. Jorge Moreira agrupou os variados setores de acordo com a 

relação funcional que tinham entre si e com o conjunto em cinco blocos; destes dois são 

horizontais e três verticais. Um vertical para as enfermarias e administração; outro 

horizontal, que reúne os serviços técnicos compartilhados diagnóstico, banco de sangue e 

fisioterapia; um terceiro, que ele chamava industrial, concentra os serviços gerais como 

dietética, almoxarifado, etc., também resolvido horizontalmente; por último, um bloco 

vertical reunindo ambulatório, ensino e cirurgia; este último repetido compunha o conjunto 

de cinco blocos, conforme se vê na figura 7. 
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Figura 7: Projeto - organização funcional dos blocos e esquema básico de circulação 

Fonte: desenhos produzidos pela autora. 

A estratégia busca compatibilizar na solução do bloco os requisitos espaciais e 

estruturais exigidos pelos serviços, alcançando uma harmonia formal que o caracteriza e 

personaliza entre os outros blocos no conjunto. A separação por blocos oferece “mais 

liberdade no estudo da planta e economia na construção” (MOREIRA, 1954, p. 348). Assim o 

bloco “A” reúne as enfermarias com aberturas amplas padronizadas, o bloco “F”, de solução 

mais fechada com pequenas aberturas, concentra os equipamentos e aparelhos, e o bloco 

industrial “E”, compartimentos de grandes áreas (ver figura 12). Enquanto este princípio é 

válido para os três primeiros blocos mencionados acima, os blocos de ensino “B” e “C”, 

agrupando ambulatório e cirurgia, não correspondia a essa lógica. Isso é assim porque o 

critério que determinou esse agrupamento foi dado por exigência do programa que 

estabelece a relação do ensino com o atendimento interno e externo ao doente em um 

mesmo nível.  

Uma vez que o atendimento interno estava organizado em torre, o ambulatório 

deveria seguir a verticalização para atender a esse requisito. A solução do ambulatório 
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vertical no HCUB era polêmica na época e foi responsável por um dos debates no curso do 

IAB, no qual Jorge Moreira argumentou sobre a inviabilidade de soluções preestabelecidas 

para um hospital, dadas as especificidades de cada caso e grande número de variáveis: 

[...] Não se pode partir de uma solução prèviamente estabelecida nem para o 
programa nem para o projeto. O programa deve ser mantido em suas linhas gerais, 
porque o projeto é feito para um determinado programa, mas êste pode ser 
resolvido de diversas maneiras, cabendo ao arquiteto, de comum acôrdo com o 
consultor, determinar qual a melhor solução que atenda às necessidades do 
projeto [...]  (MOREIRA, 1954, p. 349). 

Para resolver a questão da compatibilização formal das diferentes atividades em um 

mesmo bloco, o arquiteto se valeu do esquema de circulação que adotou para o conjunto. 

Enquanto nos outros três blocos a circulação segue interna, neste bloco, a circulação é 

periférica, possibilitando assim que ele assuma uma expressão harmônica e única nos planos 

das fachadas (ver figuras 7 e 12). O sistema de circulação que interliga os blocos fecha-se em 

um circuito retangular em que a região dos vértices concentra os núcleos de circulação 

vertical por elevadores. Os blocos A e F, possuem um único eixo de circulação interno que 

transpassa todo o edifício; eles são conectados pelos blocos B e C que abriga os conjuntos de 

elevadores, exercendo assim o papel de elemento integrador da funcionalidade do hospital. 

A forma de cada bloco é determinada a partir do esquema de organização interna 

pretendido para os serviços que ele acomoda e da predeterminação das dimensões parciais 

que estes serviços irão ocupar. As medidas e formas dentro de cada bloco e entre os blocos 

se harmonizam a partir de um módulo. Jorge Moreira define o módulo para o hospital a 

partir do esquema organizativo da enfermaria, determinando-o em 2,60 metros, no 

espaçamento estrutural de 7,80m x 6,0m; e, para o bloco C, um espaçamento de 7,80m x 

6,75m (ver figura 8). Definida assim uma malha com eixo no bloco A, a partir do qual se 

aplicam os dois módulos complementares, organizam-se e entrelaçam os diferentes arranjos 

do hospital. Junto com a equipe de estruturas e instalações, ajusta-se a concepção estrutural 

e de distribuição das instalações, garantindo ao edifício as características necessárias à 

flexibilidade desejável. São adotadas no espaçamento entre os pilares medidas múltiplas do 

módulo, as lajes lisas, sem vigas aparentes, com câmaras de ar para passagem livre das 

instalações, entrepisos e colunas verticais de distribuição das instalações em shafts. Sobre 

isso Jorge Moreira (1954, p. 349) destaca: “[...] Muitas vêzes um hospital deixa de atender à 

sua finalidade, justamente por não ser mais possível, depois de executada a estrutura, 
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resolver satisfatoriamente as instalações, o que seria fácil se tivessem sido estudadas 

previamente [...].” 

 

Figura 8: Determinação do módulo do projeto do Hospital de Clínicas 

Fonte: (MOREIRA, 1950 -1962) editado e desenho produzido pela autora. 

Na concepção do conjunto, a influência das relações exigidas pelo ensino determinou 

a especificidade da organização do hospital. A partir do programa, estabeleceu-se o critério 

de organização dos setores de atendimento por especialidade, assim o arquiteto distribui 

cada pavimento a uma especialidade ou grupo de especialidades. A premissa é de que os 

serviços de atendimento ambulatorial, de cirurgia e de hospitalização nas enfermarias, em 

um mesmo pavimento, voltados a uma especialidade, conferem maior eficiência para o 

ensino, conforme Jorge Moreira explica. 

O Professor Augusto Brandão Filho que orienta êsse projeto fez questão de que 
todos os serviços de uma clínica, inclusive ambulatório e cirurgia, ficassem reunidos 
num mesmo pavimento, o que permitirá ao Professor uma assistência maior ao 
conjunto (MOREIRA, 1954, p. 351). 

Nessa condição, para atender ao requisito quanto à observação cirúrgica superior, o 

arquiteto determina o posicionamento de especialidades clínicas que não tinham 

atendimento cirúrgico intercaladas àquelas com previsão deste atendimento, de modo que 

o espaço sobre as salas de cirurgia naqueles pavimentos fossem utilizados para a observação 

por meio de uma abertura na laje, como indicado na figura 9. Dessa maneira, o bloco de 

ensino, ambulatório e cirurgia fica resolvido e o atendimento externo e interno por uma 

especialidade integrado ao ensino estaria satisfeito por pavimento dentro de um plano 

racional e eficiente. 
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Figura 9: Descentralização dos serviços por pavimento 

Fonte: (MOREIRA, 1950 -1962) editado pela autora. 

A implantação do hospital no terreno teve como critérios a orientação em relação à 

insolação e a acessibilidade urbana. Ao hospital deveria ser garantido o benefício do efeito 

salutar das brisas e do sol; segundo as prescrições da época, a orientação é essencial para o 

hospital que corria o risco de ser inviável caso as condições climáticas do seu interior não 

fossem adequadas para os serviços (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965). A fala do engenheiro 

Armando C. Leite a respeito do assunto no curso de planejamento de hospitais representava 

a ideia geral: “A má orientação do hospital acarretará ao seu funcionamento inconvenientes 

gravíssimos, que nunca poderão ser totalmente eliminados e quando o são é às custas de 

elevadas despesas” (IAB-SP, 1954, p. 97). Para grandes empreendimentos, era recomendável 

a instalação de pequena estação meteorológica para se obter dados precisos e assim foi 

feito no caso do HU (MOREIRA, 1954).  

O engenheiro Paulo de Sá35, responsável pelos estudos de conforto térmico da cidade 

universitária, era a principal referência do assunto no Brasil e realizava estudos detalhados 

preocupando-se em ter uma estimativa de quantidade de calor que a face exposta poderia 

absorver (ALMEIDA, CAMPOS, et al., 1965). Seus estudos foram aplicados em diversos 

pontos da ilha, visando estabelecer a melhor orientação para cada edifício e utilizados na 

definição das vias de circulação e trânsito, laboratórios, enfermarias e para as salas de aula 

(BARBOZA, 1952; MOREIRA, 1954). 

                                                     

35
 Paulo Sá, segundo Mindlin, no livro Modern Architecture in Brazil, liderou a formação do corpo de uma 

doutrina, baseado na pesquisa experimental, cobrindo todos os aspectos dos problemas de insolação nas 
edificações. Em 1942, foi publicado seu livro “A orientação dos edifícios nas cidades brasileiras” pela editora 
Imprensa Nacional. 
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Figura 10: Estudo de insolação e ventos aplicados no projeto do hospital 

Fonte: imagens produzidas pela autora a partir de (BARBOZA, 1953) e (MOREIRA, 1950 -1962) 

O preceito difundido de que todas as enfermarias se beneficiassem das mesmas 

condições de insolação e ventilação foi adotado por Jorge Moreira como um critério para a 

implantação do hospital, como visto na figura 10. Deste critério também resultou a forma 

que o bloco A assumiu, mais alongado que vertical e estreito na largura em relação às 

demais medidas muito superiores a ela. Sendo determinada a melhor orientação para as 

enfermarias a nordeste, onde “[...] haverá ampla e homogênea insolação matutina durante 

todo o ano” (BARBOZA, 1953, p. 14). Definiu-se o posicionamento do bloco de hospitalização 

junto à rua com a fachada das enfermarias voltada para o interior da cidade universitária, aí 

também se determina como o acesso principal para os doentes internos. 

A partir dele, os demais blocos foram distribuídos no terreno segundo o critério 

funcional das relações que manteriam entre si. Assim, sendo necessária a separação dos 

doentes internos e externos para organização do trânsito no interior do hospital, o 

ambulatório setorizado nos blocos idênticos B e C é posicionado na extremidade oposta do 

serviço de cirurgia (ver figura 11). Isso estabelece o acesso para o atendimento externo 

voltado para o exterior da ilha em direção à Avenida Brigadeiro Trompowski, no lado oposto 

ao do acesso dos internados.  

O bloco F com serviços diagnósticos, utilizado pelos doentes internos e externos, 

conecta os blocos do ambulatório. Essa interligação dá ao bloco B/C o papel de conector do 

serviço de diagnóstico com as enfermarias. O bloco industrial, cuja função é atender a todo o 

conjunto, é posicionado no centro, ocupando a extensão do espaço entre os blocos verticais. 
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A topografia do terreno em declive a partir da rua que circunda todo seu perímetro 

gerou condições favoráveis para a configuração de um nível construído abaixo da rua de 

acesso sem que o mesmo fosse enterrado. É neste nível que o bloco industrial é instalado e, 

para seu acesso, criou-se uma rua interna que atravessa o hospital para descarga e 

estacionamento de veículos de serviço, como mostra a figura 11.  

A forma do conjunto resultante da implantação desta distribuição encadeada dos 

blocos é o fechamento de uma área central na figura geométrica retangular em que as 

bordas dos perímetros laterais avançam, conformando duas áreas externas percebidas como 

partes integrantes do conjunto. 

 

 

 

 

Figura 11: Implantação e acessos projetados em 1950 

Fonte: A autora baseado nos desenhos do projeto (MOREIRA, 1950 -1962). 

Sobre os acessos Jorge Moreira (1954, p. 350) considera que “[...] devem ser de 

menor número possível, a fim de facilitar o contrôle sem, entretanto, ser misturados, para 

não complicar o sistema de circulação [...]”. Assim, os acessos ao interior seguem a 

recomendação de separação por tipo, sendo estabelecidos quatro: um principal para a 

administração geral, visitantes e público; outro para professores, alunos e enfermeiros; o 

terceiro para doentes externos; o quarto para os “subalternos” e serviços (figura 11). O 

acesso ao ambulatório é voltado para o exterior da ilha e, para que seja livre e direto, o 
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bloco F é elevado para o 2º pavimento, criando-se um pilotis na chegada ao edifício. O 

acesso para professores, alunos e enfermeiros é duplo, pelas laterais, enquanto o acesso de 

serviço pela rua interna. 

Espacialmente a composição entre blocos verticais e horizontais no conjunto 

expressa a dinâmica do funcionamento do hospital na integração dos três maiores blocos, 

verticalizados na proporção de lâminas, com o bloco horizontal suspenso por pilotis 

conforme apontado na figura 12. Centralizado no terreno sua plasticidade é observável de 

todos os ângulos. O bloco A, mais alongado que os demais, contribui para a medida 

horizontal se sobrepor à vertical na percepção a partir do interior da cidade universitária, 

buscando-se talvez a relação com os demais edifícios horizontalizados do entorno. De modo 

contrário, a prevalência das linhas verticais, voltadas para o exterior, salientava a 

horizontalidade que marcava a entrada pelo bloco F. 

 

Figura 12: Perspectivas da concepção de 1950 produzidas pelo ETUB 

Fonte: ETUB, acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil 

A influência da orientação do conjunto na solução formal de cada bloco se observa na 

figura 12. Para o bloco A, na face voltada para nordeste, são adotadas amplas aberturas em 

vidro entre a trama formada pela estrutura aparente, enquanto na face oposta voltada para 

sudoeste e parcialmente protegida pela sombra gerada dos outros blocos, as janelas 

menores estão instaladas recuadas do plano externo da fachada.  
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Nos blocos do B e C, as faces voltadas para a orientação noroeste, onde incide sol 

durante toda a tarde, receberam a proteção de brises verticais em toda sua extensão; 

enquanto a face voltada para sudeste, onde incidem as brisas dominantes, recebe um 

tratamento similar ao da fachada sudoeste do bloco A. O bloco F voltado para sudoeste, 

região mais castigada quando há mau tempo, exposta à insolação da tarde e ao ruído 

proveniente da avenida, tem fachada com preponderância de áreas fechadas, com aberturas 

pequenas e ritmadas, contornando todo o bloco. O bloco E, integrado aos blocos que o 

circundavam, sofre pouca influência e não possui fachada visível. 

A concepção inicial do HCUB tinha o seu acesso diretamente pelo bloco A, observar 

Figura 11. O acréscimo do bloco para administração (D) ocorreu entre 1950 e 1951 com os 

ajustes feitos ao programa que se desenvolvia concomitantemente ao projeto e obra, além 

de correções nos dimensionamentos dos setores. Nessa época, também foi inserido o 

serviço de pronto socorro, que foi abrigado no subsolo do bloco A. Tais modificações 

resultaram em um reposicionamento no terreno, como mostra a Figura 13. O bloco A, 

inicialmente projetado no alinhamento do Instituto de Puericultura, foi afastado em 

conjunto com demais blocos em direção à Avenida Brigadeiro Trompowski de modo que o 

alinhamento inicial em relação à rua fosse mantido pelo novo bloco acrescentado. Adiciona-

se também uma via, paralela à de acesso, e, no nível do subsolo, para acesso ao pronto 

socorro (Figura 14). Outras modificações posteriores foram a ocupação do pilotis do bloco F, 

o alargamento das vias de acesso com ampliação da área de descarga, a inserção de um 

pavimento residencial, entre outras modificações pontuais nos setores e locações internas. 

 

Figura 13: Projeto HCUB, diferença entre a concepção inicial e a definitiva 

Fonte: ETUB, acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil editado pela autora.  

A 

D 

E 

B 

F 

C 

INSTITUTO DE 
PUERICULTURA 



90 

 

Figura 14: Projeto HCUB, perspectiva da vista norte. 

Fonte: ETUB, acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil 

A modificação também gerou modificações nos acessos conforme é possível observar 

na figura 15, estabelecendo cinco possibilidades de entrada no edifício e criando um acesso 

pouco claro de pacientes internos, uma vez que a admissão para hospitalização ficou no 

nível do subsolo com acesso independente. O bloco acrescentado é identificado como “D” 

compondo o conjunto, conforme as figuras 13 e 14 indicam. 

 

 

Figura 15: Projeto HCUB, implantação definitiva 

Fonte: (MOREIRA, 1950 -1962) ETUB, acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil editado pela autora 
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Mantendo-se a concepção do sistema de circulação, o reposicionamento do conjunto 

criou uma nova situação para o acesso principal do hospital. A entrada do público, que 

inicialmente era simples, próxima, direta e visível do ponto de chegada ao hospital, tornou-

se mais distante, não identificável da perspectiva da chegada e indireta, obrigando o público 

a fazer um caminho sinuoso desde a entrada nas dependências do edifício, como pode ser 

observado nas Figuras 16 e 17. As grandes dimensões do edifício, nesse sentido, colaboram 

para os percursos longos e indiretos até os pontos de circulação vertical que se tornam 

isolados da bancada de informações do acesso. Pela planta é possível observar que todo o 

fluxo vertical de entrada e saída de pessoas do edifício transcorre desconectado da portaria, 

cabendo à arquitetura o papel informativo e orientador das pessoas no percurso entre os 

dois pontos. 

 

 

 
 
 
 

Figura 16: Projeto HCUB, acesso e recepção principal em 1950. 

Fonte: (MOREIRA, 1950 -1962), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil 
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Figura 17: Projeto HCUB, acesso e recepção principal em 1960. 

Fonte: (MOREIRA, 1950 -1962), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil 

O critério de separação das circulações por tipo ocorria desde o acesso com o 

desenho definido para os corredores, funcionando como direcionador do percurso. Com 

relação ao acesso dos funcionários ao interior do edifício, Jorge Moreira tinha uma visão 

rígida. “[...] Por uma questão de disciplina e de higiene, acho que todos os que trabalham no 

hospital – sem exceção – devem andar uniformizados. Daí a necessidade da localização dos 

vestiários, como filtro, junto às entradas [...]” (MOREIRA, 1954, p. 350).  

Na concepção inicial, a entrada lateral para profissionais e alunos direcionava cada 

categoria para pavimentos diferentes do edifício, onde se localizava um conjunto de 

vestiários específicos para cada categoria. Assim, conforme apresentado na Figura 18, 

enfermeiros eram destinados ao subsolo, alunos ao 1º pavimento e médicos ao 2º. A partir 

da passagem pelo “filtro”, o percurso era projetado para direcionar o trânsito a circulações 

específicas de cada um. O mesmo ocorria com os funcionários “subalternos”, direcionados 

no seu acesso a um vestiário que os conduzia para a área de trabalho sem interferir na 

circulação da enfermagem no mesmo pavimento. 

  

 

LEGENDA:  1- HALL PRINCIPAL           2- PORTARIA  E APOIOS 3- GALERIA COMERCIAL 4- ARQUIVO MÉDICO/ESTATÍSTICA 
5- UNIDADE CULTURAL   6- AUDITÓRIO                   7- LOJAS E BAR                   8- GALERIA DE SERVIÇO  



93 

  

 

 

 

Figura 18: Projeto HCUB, acessos no Subsolo, 1º e 2º pavimentos do bloco C 

Fonte: (MOREIRA, 1950 -1962), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editados pela autora 
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O sistema de circulação como um todo se divide nas seguintes categorias 

relacionadas aos acessos em sua configuração final: 1- visitantes, administração geral e 

público; 2- doentes para hospitalização; 3- trânsito cadáveres; 4- serviço; 5- médicos, alunos 

e enfermagem; 6- doentes para ambulatório. As circulações são estabelecidas de modo a 

interferirem o mínimo possível umas nas outras. No caso do ambulatório e serviços de 

diagnóstico, em especial, circulações duplas garantem o isolamento entre o doente externo 

e interno e dos profissionais. Enquanto o paciente transita no espaço interior, a circulação 

reservada ao movimento interno do hospital é acomodada na periferia do edifício. 

A maior preocupação de Jorge Moreira com o ambulatório é o volume de 

atendimento que ele concentra e a rotatividade de pessoas. A concepção de sua organização 

se baseia em aspectos culturais, além dos funcionais. “[...] Em face do nível médio cultural 

daqueles que frequentam o ambulatório – geralmente indigentes – a planta deve ser 

estudada de modo que a circulação seja muito simples e clara [...]” (MOREIRA, 1954, p. 351). 

Assim a organização se pauta pela simplicidade e circulação de fácil identificação, seguindo o 

processo sequencial pelo qual o paciente é atendido, primeiro passando pela triagem, 

depois a consulta ou exame e, por último, a farmácia. Cada pavimento do ambulatório prevê 

sala de raio-x e coleta, facilitando assim o acesso do doente interno. O serviço está 

organizado segundo circulações exclusivas para grupo de usuários de forma que não se 

misturem, doentes externos, médicos e doentes internos, conforme Figura 19. Esta medida 

visava a eficiência, pois se acreditava que facilitava o trabalho dos funcionários e evitava 

confusões para os pacientes: 

[...] Os médicos, estudantes e as enfermeiras terão, tanto no ambulatório como nos 
serviços adjuntos, uma galeria de circulação independente, situada na parte de 
trás. Por essa galeria passarão, também, os doentes do Hospital que frequentam os 
serviços adjuntos e que não devem encontrar-se com os doentes externos. É de 
tôda a vantagem haver duas circulações – uma para doentes e outra para médicos, 
estudantes e enfermeiras [...] (MOREIRA, 1954, p. 351). 
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Figura 19: Croquis de Jorge Machado Moreira do projeto do HCUB 

Fonte: (IAB-SP, 1954) 

Os estudos iniciais para o bloco de hospitalização previam quartos com dois leitos ou 

individuais e enfermarias de três leitos, com áreas de estar separadas para cada grupo de 17 

compartimentos. Era uma concepção única de espaço para todo o hospital conforme 

apresentado na Figura 20. A mudança dessa situação foi observada nos desenhos de 1956, 

em que foram determinadas enfermarias de seis leitos como critério geral até o 10º 

pavimento, a distinção dos dois últimos pavimentos para atendimento aos particulares com 

quartos de dois ou um leito e a previsão de uma área de refeições única no centro do 

pavimento. Nestes pavimentos, também foram previstos conjuntos de consultórios para 

atendimentos particulares. Essa medida resultou em espaços ociosos na região onde estava 

previsto o ambulatório, como indicado na figura 21, pois não haveria atendimentos públicos 

nestes pavimentos. 
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Figura 20: Projeto HCUB, planta da internação, acima em 1950, e abaixo em 1956. 

Fonte: (MOREIRA, 1950 -1962), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil 

Estava previsto no projeto sistema de ventilação mecânica, ar refrigerado, sistema de 

distribuição de água quente; comunicação por central telefônica. Transporte manual de lixo 

e roupa suja até centrais. Os gases armazenados em balas, que eram dispostas em carrinhos 

para utilização. Distribuição das instalações por poços, dutos e pelas áreas de forro. 

                                      . 
Figura 21: Projeto HCUB, internação particular nos pavimentos 11 e 12. 

Fonte: (MOREIRA, 1950 -1962), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil 

INTERNAÇÃO 
PARTICULAR 

ÁREA OCIOSA 

ÁREA DE USO: 
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A organização do ensino na estrutura de atendimento do hospital estava concentrada 

no eixo de interseção dos blocos “B” e “C” com o bloco “A” e parte central do bloco C. 

Enquanto o trânsito de pessoas externas ao hospital ficava limitado às extremidades do 

conjunto, no bloco A e na área do bloco B/C ocupada pelo ambulatório, os serviços internos 

ficavam isolados no centro, onde os alunos poderiam circular entre os dois tipos de 

atendimento e ter acesso livre à área cirúrgica como mostra o esquema da figura 22. 

 

 

 

Figura 22: Projeto HCUB, organização do pavimento tipo dos blocos B e C . 

Fonte: (MOREIRA, 1950 -1962), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil 

A concepção do espaço para o ensino de cirurgia previa acesso restrito à área sobre a 

sala de operação em que os alunos se ambientariam e de onde poderiam observar o 

procedimento por meio de uma abertura na laje, segundo o critério de que “[...] O 

observador deve ficar o mais próximo possível da mesa; o ideal é ter o raio visual 

perpendicular [...]” (MOREIRA, 1954, p. 355). Na mesma área, previam-se salas onde os 

alunos poderiam assistir à cirurgia pela televisão ou ter explicações teóricas (Figura 23). 

O projeto do centro cirúrgico propunha modernização da concepção comum, fruto 

de estudos do arquiteto e da aplicação da teoria de tempo e movimento valorizada pelo 

consultor de organização hospitalar no planejamento. Para o arquiteto, a principal 

preocupação quanto ao centro cirúrgico não era a forma da sala de operações, onde as 

discussões se centravam, mas seu esquema geral de circulação e trabalho (MOREIRA, 1954). 

Todos os dias nascem novas idéias no campo da tecnologia. Tenho podido 
observar, com agrado, no Brasil, uma fórmula do Arquiteto Jorge Moreira, para 
centros cirúrgicos, que supera tudo o que é conhecido sobre o assunto. Seu 

CIRCULAÇÃO PACIENTES EXTERNOS 

AMBULATÓRIO 

ENSINO  l  AUDITÓRIO  l  SALA DE AULA 

CENTRO CIRÚRGICO 

ELEVADORES 
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BLOCO A 
HOSPITALIZAÇÃO 
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princípio enriqueceu a técnica, no planejamento de hospitais. É um princípio 
interessante e original, que responde, fielmente, à teoria de tempo e movimento 
(LAMELA, 1954, p. 64). 

Na elaboração do projeto, foi estudada a movimentação dos médicos, enfermeiros, 

doentes e dos serviços “limpos” e “sujos”; além de adotar critério de separação das áreas 

entre sujas e limpas (MOREIRA, 1954). O projeto organizava os ambientes segundo o 

processo de trabalho de cada um dos participantes da atividade, observar Figura 23. Assim, 

o percurso do médico estava organizado a partir do vestiário de barreira, passando pelo 

lavabo para daí chegar à sala cirúrgica, do mesmo modo os enfermeiros, atuando no apoio 

às cirurgias, tinham seu percurso projetado a partir da área limpa e um acesso direto para a 

área de trabalho após o término da cirurgia; o paciente tinha um acesso próprio ao centro e 

à sala cirúrgica e, ainda, havia o técnico de filmagem e transmissão da cirurgia, que se 

mantinha externo ao ambiente cirúrgico ao mesmo tempo que nele atuava. 

 

Figura 23: Projeto HCUB, arquitetura do centro cirúrgico. 

Fonte: (MOREIRA, 1950 -1962), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editado pela autora. 
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Jorge Moreira valorizava a importância da visão de futuro e o conhecimento das 

tendências, considerava que as condições de assepsia exigidas para o centro cirúrgico 

poderiam ser resolvidas por outros meios, além da solução por barreiras físicas no 

transporte do paciente. Por meio da tecnologia de que se dispunha e do estudo das 

possibilidades que era oferecido, seria viável avançar tecnicamente na elaboração dos 

estudos da arquitetura de centros cirúrgicos. Em sua aula no curso do IAB, menciona o caso 

do Hospital do Sul, em Estocolmo, na Suécia, “um dos mais modernos e importantes” de se 

que tem notícia, que transporta o paciente no próprio leito de modo a reduzir sua 

movimentação e melhorar seu cuidado (MOREIRA, 1954). 

A obra do hospital foi interrompida em 1955, quando a estrutura já estava quase 

inteiramente erguida, ficaram faltando o bloco D e o bloco F, como se nota na Figura 24 

(HUCFF-FM-UFRJ, 2008; FRAGA, PONTES et al., 1972; FRAGA FILHO, 2000). No acervo do 

Etub, foram localizadas pranchas do projeto do hospital produzidas até 1961, sendo que as 

modificações e soluções observadas no processo transcorreram conforme análise 

apresentada neste item. Apesar de as peças técnicas estarem fragmentadas e incompletas 

em algumas partes, o conjunto sugere que a produção projetual do hospital, após a 

paralização das obras, e enquanto Jorge Moreira esteve na coordenação do projeto, 

orientou-se ao aprimoramento das soluções já definidas. Havia outros projetos em curso e 

obras em andamento nesse período, como o edifício da Faculdade Nacional de Arquitetura e 

da Escola Nacional de Engenharia, portanto a atenção e esforços da equipe se direcionavam 

às obras em andamento ou àquelas com definições de recursos de desenvolvimento. 

 

Figura 24: Momentos da construção nos anos 1950. 

Fonte: Acervo iconográfico do Utub no NPD – UFRJ/FAU – Brasil 
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Com o desligamento do Etub de Jorge Machado Moreira em 1962, o projeto do 

hospital também foi paralisado definitivamente até a formação da Comissão de Implantação 

do Hospital em 1967, ano em que novas peças técnicas do projeto foram produzidas, mas 

apenas para reprodução do projeto original. A retomada dar-se-ia com a contratação de 

novos arquitetos especificamente para o projeto do hospital que, se contar do ano da última 

prancha localizada na produção do período Jorge Moreira, ficou ao menos sete anos 

guardado à espera da iniciativa de continuidade das obras. 

Yves Bruand (1991) descreve a situação na época em que pesquisava sobre a 

arquitetura moderna brasileira 

[...] o hospital é hoje [1969] uma enorme carcaça, abandonada devido a imposições 
externas; quanto aos outros projetos, a maioria nem começou a ser executada, de 
modo que essa cidade universitária, que deveria ser um protótipo exemplar, não 
passa de uma série de obras esparsas, perdidas no meio de um imenso terreno 
vago. Assim, mesmo que o empreendimento seja realmente levado ao fim e se 
mantenha a unidade de estilo prevista (apesar das transformações que 
inevitavelmente seriam feitas numa nova concepção da Universidade), jamais 
poderá ter o significado que teria tido em 1955 (BRUAND, 1991, p. 243). 

As causas externas às quais o autor se refere foi a escolha da Ilha do Governador para 

a instalação do aeroporto internacional, que levou às autoridades responsáveis pelo tráfego 

aéreo a se oporem à construção do hospital “[...] cuja grande altura e cuja situação, quase 

no eixo das pistas de aterragem, eram uma fonte de perigo para os aviões” (BRUAND, 1991, 

p. 243, nota 43). A polêmica, conforme Relatório do ETU (1969), está concentrada na década 

de 1960, quando foi instituída uma Comissão Interministerial junto ao ETU em 1965 e 

estabelecidos canais de discussões sobre a interferência mútua entre a cidade universitária e 

o aeroporto, focados sobre os gabaritos dos edifícios e sinalização luminosa. O Relatório 

defende a impossibilidade de alterações no plano geral urbanístico do campus e defende o 

desenvolvimento do projeto do aeroporto se adequando às condições existentes (ETU, 

1969). 

1.6. Desconstrução e reformulação projetual, princípios do Hospital Universitário da UFRJ 

O desenvolvimento e as transformações sociais ocorridos no Brasil com o 

aceleramento do processo de industrialização e avanços econômicos, segundo Fávero 

(2007), geraram maior consciência na sociedade sobre os problemas da educação superior 

no Brasil. A década de 1960 é um período de discussões e debates sobre a necessidade de 

reformulação das universidades brasileiras; no caso da Universidade do Brasil, os estudantes 
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estão ativamente envolvidos nas discussões sobre suas reinvindicações e, em 1962, uma 

comissão especial de professores é formada para tratar da reforma universitária. (FÁVERO, 

2010) 

Os esforços pela autonomia universitária tiveram como consequência o desligamento 

do Etub da estrutura de administração pública geral para se tornar um órgão autônomo da 

universidade, que passara a se chamar Universidade Federal do Rio de Janeiro, assim, em 

1964, o ETU se tornou responsável pelos projetos e obras da cidade universitária (FRAGA, 

PONTES et al., 1972). A reforma de ensino teve consequências diretas tanto para o plano 

urbanístico da cidade universitária, que teve seu Plano Diretor revisado em 1965, quanto 

para o projeto do hospital, buscando maior convergência entre atividades de ensino e 

pesquisa (HUCFF/FM/UFRJ, 2008). Segundo Fraga et al.,   

[...] levou à incorporação no mesmo grande edifício das atividades de tipo 
assistencial indispensáveis às diferentes Unidades de formação profissional: 
Faculdades de Medicina, Farmácia e Odontologia, Instituto de Nutrição e Escola de 
Enfermagem. Transformou-se, assim, o Hospital das Clínicas da Faculdade Nacional 
de Medicina em Hospital Universitário do Centro de Ciências Médicas da UFRJ 
(FRAGA, PONTES et al., 1972, p. 1). 

O caráter de centro de treinamento integrado para a formação em saúde resulta na 

reformulação do programa arquitetônico do edifício para incorporação das atividades 

assistenciais necessárias às diferentes formações profissionais e, para isso, foi constituída 

uma comissão em 1965 (HUCFF/FM/UFRJ, 2008). A necessidade de uma revisão de projeto 

motivou a designação de Comissão de Implantação do Hospital em 1967, presidida pelo 

professor da Faculdade de Medicina Clementino Fraga Filho e contava com o diretor da 

Faculdade de Medicina, o médico J. Lopes Pontes, responsável pelo processo de revisão do 

projeto (FRAGA FILHO, 2000). O programa assistencial arquitetônico do hospital foi revisado 

segundo os seguintes critérios: 

a) compatibilização com a expansão do alunado postulada pelas metas prioritárias 
do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Governo Federal; 

b) adequação de instalações e serviços aos preceitos da moderna dinâmica 
operacional hospitalar e à estrutura departamental, didática e administrativa, 
determinada pela Reforma Universitária; 

c) consecução, através do planejamento físico e funcional, dos fins assistenciais, de 
ensino e pesquisa, que constituem os objetivos superiores e fundamentais do 
Hospital Universitário (FRAGA, PONTES et al., 1972, p. 1). 
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A revisão se baseou no perfil assistencial de um hospital geral, com adoção de 

atividades de medicina social e preventiva, prevendo, além das atividades de ensino de 

graduação e pós-graduação, atividades de pesquisa; culminando com a definição de um 

programa assistencial para 1.200 leitos. Portanto menor que a capacidade da estrutura já 

construída, que num contexto de escassez de recursos para conclusão das obras, exigia a 

tomada de uma decisão da mesma (HUCFF-FM-UFRJ, 2008; FRAGA, PONTES et al., 1972).  

As discussões nesse sentido incluíam a possibilidade de demolição de parte do 

edifício, uma vez que já havia a definição de aproveitamento vertical do edifício, solução 

considerada mais econômica. No entanto, a estrutura estava apta e segura ao uso, validada 

por avaliação estrutural solicitada pela comissão, tornando a alternativa de demolição 

polêmica e de repercussão negativa para o hospital. Por esta razão, a decisão da comissão se 

definiu na manutenção de metade da estrutura fechada com planejamento para ocupação 

posterior de acordo com os interesses da universidade (FRAGA FILHO, 2000). 

O processo de revisão do projeto se baseou no conceito do hospital moderno 

universitário, segundo os princípios internacionais divulgados pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que são de uma instituição central de cuidados que abrange a mais completa 

assistência médica, desde a básica, preventiva até a curativa de casos crônicos e agudos, 

com o objetivo de oferecer a formação prática profissional com uma visão ampla dos 

problemas médicos. Seu campo de ação está direcionado ao público de uma comunidade 

específica, sem com isso deixar de selecionar casos especiais de outras áreas no interesse 

tanto da variabilidade clínica a oferecer, quanto de, através desses, impulsionar a pesquisa 

para o avanço científico, provendo a comunidade da mais alta capacidade de recursos 

humanos (FRAGA, PONTES et al., 1972).  

Para o trabalho de arquitetura da revisão do projeto, foram contratados profissionais 

reconhecidos pela experiência com projetos de hospitais, o escritório dos arquitetos Roberto 

Nadalutti e Oscar Valdetaro. Com um conhecimento aprofundado sobre as questões técnicas 

e operacionais, estes arquitetos estavam na vanguarda nacional da arquitetura de hospitais 

no Brasil, contribuindo para o processo de normatização do campo e fundamentados nos 

conceitos modernos da arquitetura hospitalar norte-americana.  

Tais conceitos, retomando os aspectos essenciais tratados em item anterior, são a 

organização centralizada, distribuição espacial segregada entre pacientes internos e 

externos, as relações entre público e privado baseadas na visão econômica do hospital, o 
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desenho funcional especializado e padronizado. Partindo das premissas de ocupação de 

metade da estrutura edificada no sentido vertical para “melhor aproveitamento econômico 

e arquitetônico” com meta de capacidade para 1.200 leitos, o trabalho dos arquitetos estava 

orientado para os ajustes necessários ao HU para a moderna organização hospitalar 

(VALDETARO e NADALUTTI, 1969). 

Os estudos iniciados em 1967 chegaram a uma solução aprovada no ano seguinte, 

mas ainda coube uma revisão antes do anteprojeto final de 1969, que é aqui apresentada e 

analisada em relação ao projeto de Jorge Moreira. As alterações realizadas no programa de 

arquitetura provinham parte das decisões tomadas pela Comissão e parte de mudanças 

próprias das evoluções na prática e tecnologias assistenciais. Com relação ao perfil das 

clínicas, foram inseridas cinco clínicas diferentes das originais e adicionados três novos 

serviços terapêuticos e de diagnóstico com equipamentos radiológicos e gráficos; também 

foi incorporado ao programa o atendimento de odontologia para o qual, no projeto original, 

não havia previsão (VALDETARO e NADALUTTI, 1969). O Quadro 2 contendo um comparativo 

do programa de arquitetura apresenta as distinções e similaridades detalhadas dos serviços 

assistenciais previstos nos programas de arquitetura. 

Quadro 2: Comparativo entre serviço assistencial dos programas de arquitetura de 1955 e 1969 

PROJETO ORIGINAL (1955) REVISÃO DO PROJETO (1969) 

Clínicas: 
Dermatologia l  Clínica médica  l  Obstetrícia 
Ginecologia  l  Otorrinolaringologia 
Oftalmologia  l  Cirurgia 
Clínica urológica  l  Terapêutica médica 
Propedêutica médica  l  Propedêutica cirúrgica 

Clínicas: 
Dermatologia  l  Clínica médica  l  Obstetrícia 
Ginecologia  l  Otorrinolaringologia  l Oftalmologia 
Ortopedia e traumatologia  l  Cirurgia geral 
Psiquiatria  l  Infectocontagiosas  l  Tisiologia 
Neurologia  l  Neurocirurgia 

Ambulatório público e particular Ambulatório público e particular 

x Higiene e medicina preventiva com 8 consultórios 

Emergência médio porte 
quartos duplos, mais salas para curativo, gesso 

Emergência baixa complexidade e pequeno porte 
boxes de atendimento 

Internação em quartos e enfermarias Internação em quartos e enfermarias 

- não identificada - UTI 

Laboratório de patologia clínica 
Laboratório de anatomia patológica 
Banco de sangue 

Laboratório de patologia clínica 
Laboratório de anatomia patológica 
Banco de sangue 

Serviços técnicos de métodos gráficos e 
imagem: 
Radiologia  l  Radioterapia  l  Curieterapia 
Radioisótopos 

Serviços técnicos de métodos gráficos e imagem: 
Radiologia  l  Radioterapia  l  Curieterapia 
Radioisótopos 
Eletroencefalografia l  Roentgenterapia l Telecobalto 

Centro cirúrgico por especialidade Centro cirúrgico geral  l  Centro obstétrico 
Berçário 

Fisioterapia Fisioterapia 

x Odontologia 

Legenda:           texto na cor cinza – suprimidos          texto em negrito – adicionados 
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O limite de ocupação da estrutura construída em 50% correspondente a 95.000 m², e 

a necessidade de 1.200 leitos determinava a condição de aumento da densidade de 

ocupação da estrutura construída. Contribuía para isso também o programa que 

apresentava diferenças significativas daquele que originou a estrutura existente, com 

previsão de mais equipamentos de grande porte e acréscimo de serviços, sobretudo os 

voltados para pacientes externos. Não existindo redução proporcional nos programas 

técnicos originais para a metade do edifício, a não ser com relação à emergência, onde se 

observou redução de capacidade de atendimento, que passou a ser bastante restrita, apenas 

para casos ocorridos no campus. Assim, proporcionalmente à metade do edifício, a situação 

inicial era a de um programa maior que aquele para o qual a estrutura feita foi projetada. 

A proposta que os arquitetos apresentaram para o problema previu a conclusão da 

construção de parte dos blocos D e F, além da criação do bloco G no subsolo, alcançando 

uma área de 110.300 m² para atender ao programa (VALDETARO e NADALUTTI, 1969). Os 

efeitos do aumento de densidade de ocupação do espaço preexistente são percebidos na 

comparação quantitativa com o projeto original (Quadro 3). No anteprojeto de 1969, a 

capacidade de 1.149 leitos frente aos 2 mil previstos no projeto anterior, manteve pouco 

mais que 57% da capacidade original, com redução de 20% da área por leito. No 

ambulatório, preservaram-se 60% da capacidade, enquanto no centro cirúrgico, o resultado 

de maior densidade entre os setores, a perda foi reduzida para 33%. No geral, em 46% da 

área originalmente projetada, houve um aproveitamento 15% maior da ocupação. 

Quadro 3: Quadro comparativo de capacidade 

UNIDADE 
PROJETO 
ORIGINAL 

REVISÃO DO 
PROJETO 

EM RELAÇÃO AO 
ORIGINAL 

Área construída (m²) 240.000 110.300 129.700 45,96% 

Ambulatório (un.: consultório) 144 86 58 59,72% 

Internação (un.: leito) 2000 1149 851 57,45% 

Centro cirúrgico (un.: sala) 30 20 10 66,67% 

Área x leito (m²) 120 96 24 80,00% 

média de capacidade preservada 61,28% 

aproveitamento de área 15,32% 

Esse resultado quantitativo, demonstrando a densificação da ocupação do espaço, já 

exibe parte dos efeitos causados pela adaptação do edifício que teve impactos abrangentes 

na arquitetura do hospital. Não em termos volumétrico-formais, que preservaram as 

características da concepção modernista de Jorge Moreira, mas em sua organização 

funcional e nos sentidos de sua configuração espacial interna. A análise comparativa dos 
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projetos, essencialmente, revela que a proposta de revisão do projeto apresentava uma 

mudança do conceito de arquitetura do hospital. 

Os arquitetos baseavam-se no conceito de centralização dos serviços assistenciais e 

integração das atividades de ensino por setor. Esse conceito contraria a concepção da 

estrutura, pensada para integração por especialidade e descentralização dos serviços, 

considerados ultrapassados. Fraga Filho, relatando sua experiência no processo de 

implantação do hospital afirma sobre a revisão do projeto original “[...] a reformulação do 

plano arquitetônico inicial, que abrigava serviços clínicos e cirúrgicos independentes, 

procurando ajustá-lo à moderna organização hospitalar” (FRAGA FILHO, 2000, p. 31). 

O funcionamento da assistência no hospital, que, na simetria da proposta de Jorge 

Moreira, seguia uma lógica contínua, acompanhando o perímetro do conjunto a cada bloco, 

é transformado com a concentração dos principais serviços assistenciais no entorno do 

núcleo de circulação vertical que funciona como um eixo articulador central entre os blocos. 

Na concepção espacial de Jorge Moreira, a vivência do espaço se espalha no sentido 

horizontal, já na concepção de Valdetaro e Nadalutti a vivência do espaço se concentra e 

converge para o núcleo central de circulação. O sentido dos agrupamentos de setores por 

bloco da primeira se perde e a estrutura passa a ser tratada como um todo, único e 

contínuo, com distribuições de serviços por pavimento. Ou seja, em uma estrutura 

concebida a partir de blocos independentes articulados, busca-se organização espacial 

interna em torre a partir da segregação por pavimento. O contraste entre as propostas é 

expresso nos diagramas elaborados para representar os conceitos de projeto (Figura 25), da 

continuidade de Jorge Moreira e da centralização de Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti. 

 
 

 

Figura 25: Diagramas representativos dos conceitos, continuidade e centralização. 

Fonte: Desenhos produzidos pela autora. 

GRUPOS 
FUNCIONAIS: HOSPITALIZAÇÃO AMBULATORIAL 

TERAPÊUTICO DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 
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A desconstrução da concepção original focou os dois setores que a estruturavam, o 

ambulatório e o centro cirúrgico, os quais tiveram seus conceitos de organização 

transformados, do desenvolvimento vertical para o horizontal. A distribuição dos serviços 

baseada na concentração setorial empreendida pelos arquitetos na organização do espaço 

encontrou dificuldades de se ajustar à estrutura e gerou consequências que se refletem em 

diversos aspectos da arquitetura, mas pode-se mencionar especialmente nas relações do 

edifício com o entorno, no sistema de circulação, nos padrões de ocupação internos e nas 

relações espaciais entre setores, sobretudo a internação. 

Ao compararmos a distribuição geral dos setores do projeto original com a revisão 

realizada mais de 10 anos depois, é possível visualizar as diferenças marcantes entre os 

projetos e as dificuldades enfrentadas no processo de adequação. Os esquemas 

apresentados no anexo 3 procuram sintetizar a distribuição espacial dos setores no hospital 

demonstrando o impacto funcional na arquitetura do edifício. 

Na Figura 26, é possível observar que a proposta de revisão rompe a relação do 

edifício com o exterior da cidade universitária, ao transladar os acessos para a lateral do 

bloco C, criando uma área de fundos que originalmente não existia, também rompe a 

continuidade da circulação no perímetro do hospital e gera uma zona de vazio. A rua lateral, 

que agora concentra os acessos, adquire importância e maior trânsito de pessoas e veículos. 

Estes últimos demandam área que, na década anterior, não era uma preocupação 

significativa, são acomodados em um estacionamento em frente ao bloco C. Os cinco tipos 

de acesso originais foram substituídos por sete, conforme indicado na figura, sendo um 

destinado para administração e visitantes, outro para admissão de pacientes internos, dois 

para o ambulatório, para pacientes particulares e público; este último destinado também à 

odontologia; um acesso para professores e outro para alunos, compartilhado com demais 

técnicos da saúde e a emergência; e, enfim, o acesso de serviço utilizado por pedestres e 

veículos, e também a saída de cadáver. 
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Figura 26: Projeto HC-UFRJ, implantação e acessos. 

Fonte: (VALDETARO, NADALUTTI e ARQUITETOS, 1969), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil 

Em relação aos acessos, o conceito de filtro aplicado por Jorge Moreira, criando um 

percurso com passagem obrigatória pelos vestiários, é perdido. Na revisão, embora os 

vestiários sejam segregados por categoria profissional, eles estão espacialmente 

concentrados no bloco E, exceto aqueles dos estudantes, que ficaram externos ao edifício no 

subsolo do bloco D, conforme indicado na Figura 27. Todos completamente desvinculados 

espacialmente dos acessos dos respectivos usuários no sentido do conceito original. A 

disciplina da troca de roupa para circulação dos profissionais não é mais dada pela 

arquitetura, mas deve ser nessa condição dada por um procedimento de gestão sobre o 

comportamento dos profissionais no hospital. 

O sistema de circulação simplificado ganha complexidade em percursos longos, 

sinuosos, por vezes interrompidos e nem sempre legíveis para o usuário. O comparativo 

entre sistemas de circulação apresentado no Anexo 4 demonstra as diferenças e rearranjos 

causados pela revisão. Na organização do espaço, assim como no projeto original, os 

arquitetos tomaram como critério a segregação e disciplinarização do trânsito interno 

através do uso de corredores exclusivos. Essa disciplina gerou um jogo de barreiras ao longo 

do edifício que varia entre os pavimentos e é controlado desde o acesso.  
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Figura 27: Projeto HC-UFRJ, acessos e vestiários no subsolo. 

Fonte: (VALDETARO, NADALUTTI e ARQUITETOS, 1969), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil 

Outra situação com impacto no sistema de circulação é a “fragmentação” do padrão 

de ocupação dos pavimentos do bloco A, causada pela necessidade de acomodar outros 

setores, além da internação. A necessidade de manter independência nos acessos para tais 

setores ou acomodar múltiplos acessos, como no caso do centro cirúrgico, causa 

prolongamentos da circulação principal para alcançar estes (esquema do Anexo 4). 

A mudança de conceito do centro cirúrgico, tornando-o um espaço único 

compartilhado por todas as especialidades, foi estratégica para ganho de área. A alocação no 

12º pavimento do bloco A liberou área em nove pavimentos do bloco C, que foram utilizadas 

majoritariamente para as estruturas de ensino, com exceção da central de material 

esterilizado também no 12º e a farmácia no 3º. As consequências diretas foram a perda do 
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espaço técnico entre o 12º e o 13º pavimentos, transformado em galerias de observação 

cirúrgica, a eliminação dos shafts do 12º para acomodação de estruturas de apoio à sala 

cirúrgica, conforme mostra a Figura 28. Além disso, uma extensa e desproporcional 

circulação para acesso da equipe técnica ao centro cirúrgico e o acesso sinuoso do paciente. 

 

 

 

Figura 28: Projeto HC-UFRJ, arquitetura do centro cirúrgico no 12º pavimento e observação cirúrgica no entre-
piso superior do bloco A. 

Fonte: (VALDETARO, NADALUTTI e ARQUITETOS, 1969), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editado pela 
autora 
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Sobre as áreas de internação, são duas modificações essenciais, além do 

compartilhamento do pavimento com outros setores ou subsetorialização das internações 

em até quatro especialidades por pavimento. A primeira é a duplicação do setor para o 

bloco C e a segunda é a alocação dos quartos em ambas as faixas de ocupação dos blocos. 

Esse padrão de ocupação em áreas não previstas originalmente teve como resultado maior 

variabilidade de oferta de quartos e enfermarias alojados em função dos diferentes módulos 

dos blocos e condições de aproveitamento de áreas. Dessa forma, o projeto prevê 

enfermarias de 3, 4, 6 e 7 leitos, além de quartos de um ou dois leitos. 

Se o compartilhamento do pavimento com setores estranhos à internação levou a 

“arranjos” no sistema de circulação, o compartilhamento de diferentes especialidades não 

dá autonomia aos subsetores de internação, criando dificuldades de gestão do espaço pelos 

diferentes postos. O acesso às enfermarias ou quartos de responsabilidade de cada posto 

não é facilmente controlado em um espaço contínuo em que o visitante, para chegar ao seu 

destino, precise passar por “dentro” de outro setor de internação, por exemplo. Nessas 

condições, a circulação interna adquire um caráter “público” em que a circulação das 

pessoas com destino a qualquer subsetor de internação é livre. A tendência de maior e 

diversificado trânsito tende a piorar as condições de privacidade e percepção de segurança 

da internação. É certo que esta característica não foi dada pela revisão do projeto, uma vez 

que a concepção do bloco em lâmina é do projeto original, mas certamente a limitação de 

acesso dada pela ocupação de apenas 50% do bloco aprofunda o problema, que ocorreria de 

todo modo com mudanças de perfil e serviços. 

A concepção original do bloco A teve como principal critério a orientação solar dada 

às enfermarias; na revisão do projeto, o critério não foi o mesmo, sendo alocados espaços 

com leitos voltados para ambas as faces do edifício (ver Figura 29). Nesse sentido, observa-

se a menor preocupação das interferências climáticas naturais em relação ao ambiente 

interno, que pode ser resolvida através de sistemas mecânicos. Por isso não é um problema 

o alojamento de uma unidade de internação independente no bloco C com quartos voltados 

para noroeste, a pior fachada do edifício em termos de insolação e com a qual Jorge Moreira 

se preocupou instalando brises. O posicionamento de uma unidade de internação no bloco C 

acarreta inconveniente distância e percurso sinuoso de acesso aos demais serviços 

assistenciais instalados nos primeiros pavimentos ou no bloco A, ambos com acessos 

situados no seu extremo oposto como vê-se na Figura 30. 
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Figura 29: Projeto HC-UFRJ, bloco A - configuração da internação pública. 

Fonte: (VALDETARO, NADALUTTI e ARQUITETOS, 1969) acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editado pela 
autora. 

 
 

 
 
 

Figura 30: Projeto HC-UFRJ, bloco C - internação particular. 

Fonte: (VALDETARO, NADALUTTI e ARQUITETOS, 1969), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editada pela autora 

O desenvolvimento horizontal do ambulatório ocupou toda a extensão do bloco C, 

estabelecendo uma separação entre pacientes externos e internos por nível de pavimento. 

Sua configuração interna manteve semelhanças com a primeira proposta, com uma 

circulação técnica periférica ao redor dos consultórios e a espera dos pacientes no miolo do 

conjunto, mostrado na Figura 31. Prevendo 548 consultas/dia, utilizou-se de rampa para 

minimizar o uso dos elevadores, oferecendo condições para o trânsito em desnível de maior 

número de pessoas simultaneamente. Essa organização demandou a ocupação parcial do 

pilotis sob o bloco A para acomodar a rampa, criando também uma integração com o bloco 

D onde serviços voltados para pacientes externos estavam locados. Assim, o acesso e a 

distribuição da circulação dos pacientes externos se organizavam em um conjunto único. 
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Figura 31: Projeto HC-UFRJ, ambulatório - 1º Pavimento 

Fonte: (VALDETARO, NADALUTTI e ARQUITETOS, 1969), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editada pela autora 

A transgressão do sentido original de ocupação do edifício teve como consequência, 

além do uso funcional do pilotis, a necessidade de uma adaptação no sistema de circulação 

do bloco C para configurar um acesso antes inexistente. A entrada lateralizada no edifício 

por meio do bloco A está condicionada a bloqueios que impeçam o acesso livre à parte dos 

conjuntos de elevadores que estão no percurso. Ao mesmo tempo, o desenho resultante 

não oferece facilidade de controle de acesso, uma vez que a circulação que conduz aos 

consultórios e elevadores de pacientes externos é anterior à estrutura de recepção (Figura 

32). O percurso também não oferece legibilidade porque a entrada do ambulatório 

propriamente dita está desalinhada do percurso de acesso, como se nota nas Figuras 32 e 

33. Considerando ainda questões com relação ao percurso interno, o prolongamento do 

serviço ambulatorial por todo o bloco C aumenta a extensão das circulações técnicas e torna 

o percurso longo, ainda acentuado pela monótona repetição das características formais (ver 

Figura 31).  

Outro desdobramento da mudança do ambulatório, também mostrado na Figura 31, 

é a criação de mais dois acessos laterais, um para professores, aproveitando o conjunto de 

elevadores do extremo do bloco C, e outro para pacientes particulares do ambulatório. A 

área de atendimento para esses pacientes, apesar ser integrada ao ambulatório, é projetada 

de maneira a garantir independência. 
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Figura 32: Projeto HC-UFRJ, bloco C - acesso de paciente externo - 1º Pavimento 

Fonte: (VALDETARO, NADALUTTI e ARQUITETOS, 1969), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editada pela autora 

 

Figura 33: Projeto HC-UFRJ, bloco C - acesso de paciente externo - 2º Pavimento 

Fonte: (VALDETARO, NADALUTTI e ARQUITETOS, 1969), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editada pela autora 
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Figura 34: Projeto HC-UFRJ, bloco C - acesso de paciente externo – Subsolo 

Fonte: (VALDETARO, NADALUTTI e ARQUITETOS, 1969), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editada pela autora 

Completando o processo de desconstrução, os serviços diagnósticos de imagem, 

originalmente no bloco F e disseminados no ambulatório, agruparam-se com as novas 

terapias inseridas no programa assistencial. Juntos formam o conjunto de serviços do novo 

bloco G instalado na articulação com o núcleo de circulação vertical. Prevendo capacidade 

para 400 exames/dia, com grande fluxo de pessoas acessando o setor, além da 

disponibilização de parte dos elevadores, também foi acrescentada outra alternativa de 

circulação vertical com uma escada rolante. Novamente, um sistema de barreiras foi 

utilizado para segregar os halls de acesso aos elevadores e manter a separação entre os 

serviços internos e o público. E, mais uma vez, a chegada ao serviço é lateralizada, mas no 

sentido inverso à do 1º pavimento, pois a implantação do bloco partiu da extensão do 

subsolo do bloco A na área externa do conjunto inicial (ver Figura 34). 

O partido adotado para o bloco G não tem relação compositiva com o conjunto 

construído. Aos blocos compactos e de geometria simples juntou-se um bloco horizontal 

contínuo com pátios internos para iluminação e ventilação como pode ser notado na Figura 

35.  Embora o sentido de ocupação em uma parte do bloco G tenha acompanhado a lógica 
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longitudinal do bloco A e, na outra parte, a do bloco C, no geral, ele não se harmoniza com 

os sentidos compositivos do espaço interno evidente na configuração dada ao subsolo do 

bloco A, em que as colunas se tornam barreiras. Este resultado também está relacionado 

com as diferenças entre requisitos que caracterizam a ocupação de uma internação e de 

ambientes de diagnóstico por imagem. O sistema de circulação duplo (técnico e de 

pacientes) e periférico cria percursos longos e pouco claros na situação da radiologia (Anexo 

4). 

 

Figura 35: Projeto HC-UFRJ, inserção do bloco G e F na estrutura do projeto original do HCUB. 

Fonte: (VALDETARO, NADALUTTI e ARQUITETOS, 1969), acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editada pela autora 

A concentração dos serviços de imagem no pavimento do subsolo afetou não 

somente seu caráter eminentemente logístico como também as relações do bloco E no 

conjunto. Inicialmente organizado segundo dois polos, um para as relações de serviço 

voltadas para o exterior no eixo da via interna de veículos e outro para as relações de serviço 

voltadas para o interior no eixo de distribuição da galeria, conectando os núcleos de 

circulação dos blocos B e C, em uma estrutura autônoma e resguardada de fluxos externos, 

na nova condição estava integrado, como é possível observar na Figura 35 e no esquema do 

subsolo apresentado no anexo 3.  

O foco de serviços logísticos foi deslocado para o que se configurou os fundos do 

edifício e a área do bloco E foi estendida ao bloco A e dividida entre áreas de refeições 

gerais, apoio ao acesso e complementações necessárias aos serviços logísticos. O trânsito e 

fluxo logístico do hospital deixaram de ser exclusivos e passaram à condição compartilhada 

com a presença de diferentes usuários circulando neste pavimento. Neste sentido, 

contribuíram o estabelecimento do acesso profissional e dos estudantes, a concentração dos 

refeitórios e a locação do laboratório no bloco C. Dessa forma, o percurso de acesso aos 
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elevadores para serviços de manutenção e limpeza, distribuição de insumos e afins passa por 

um entroncamento com o acesso geral do pavimento e a circulação do bloco C (ver Anexos 3 

e 4). 

Em termos construtivos, foram mantidos os padrões existentes, mas, quanto às 

instalações, a diferença fundamental está nos sistemas de distribuição mecânicos e de gases 

medicinais. A disponibilidade tecnológica em torno de 15 anos após a concepção do projeto 

oferecia alternativas diferentes para a resolução dos problemas técnicos e facilidades para a 

realização dos serviços hospitalares.  

Segundo o memorial do projeto (VALDETARO e NADALUTTI, 1969), com relação ao 

sistema de transporte mecânico, houve redução do número de elevadores de 16 para 12, 

em função da maior capacidade de transporte passageiro/hora, e foi introduzido o sistema 

de monta-cargas para transportes da farmácia e da central de material esterilizado. 

Novidades tecnológicas incorporadas ao edifício foram o sistema em rede de vapor e ar 

condensado e a central de oxigênio, vácuo e ar comprimido, além de uma central de gás 

combustível externa. Tais instalações exigiram espaço próprio e foram acomodadas no bloco 

F aos fundos, no pátio externo e entorno do edifício. 

O programa atendido ao final do projeto ficou em 1.150 leitos, entre quartos 

individuais, duplos e enfermarias de seis leitos; 22 salas de cirurgias; 90 consultórios; 

alojamento para 110 residentes e capacidade de acolhimento de 3 mil alunos em suas 

dependências de ensino (FRAGA, PONTES et al., 1972). Com este projeto, as obras foram 

reiniciadas em 1971, sendo inseridos os blocos novos (Figura 36). O andamento da 

construção foi em ritmo continuo até o final de 1972, quando a queda do fluxo de recursos 

acabou por paralisá-la. Apesar disso, as ações em direção a sua conclusão não pararam no 

sentido administrativo da universidade, que realizou a concorrência para a contratação de 

empresa especializada para o planejamento técnico-operacional que o hospital requeria 

dada a complexidade de sua estrutura e o pouco conhecimento disponível a respeito do 

assunto (FRAGA FILHO, 2000). 
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Figura 36: HC-UFRJ nos anos 1970, novos blocos. 

Fonte: Foto acervo do NPD – UFRJ/FAU – Brasil, editada pela autora 

A urgência em concluir a obra, segundo Fraga Filho (2000), era reforçada pelas 

implicações na conservação do conjunto de aparelhos já adquiridos e das instalações e 

equipamentos colocados, o que só ocorreu em 1975, deixando tempo para revisões no 

projeto de arquitetura. Tais revisões tiveram origem em sugestões e recomendações do 

consórcio norte-americano Wit-Olaf Prochnik – Arthur D. Little International (ADL), vencedor 

da concorrência para o planejamento técnico-operacional (FRAGA FILHO, 2000).  

A base conceitual em que o hospital foi repensado na época da implantação trazia 

inovações decorrentes das discussões presentes nas áreas da saúde e educação no plano 

nacional, idealizado como “[...] um hospital aberto à comunidade, integrando a rede regional 

de saúde, como órgão de referência, para atendimento a pacientes com doenças mais 

complexas, necessitados de cuidados especiais de diagnóstico e de terapêutica” (FRAGA 

FILHO, 2000, p. 42), perfil diferente do que se fazia para hospitais universitários na época: 

autônomo, centro de treinamento de diversos profissionais da saúde. 

A consciência da complexidade e desafio de se colocar em funcionamento o hospital 

motivou a Comissão na contratação de especialistas em planejamento técnico e 

administração hospitalar para organização operacional do mesmo, encontrados apenas no 

exterior, por isso a necessidade do consórcio com empresa brasileira (HUCFF/FM/UFRJ, 

2008). O trabalho colaborativo entre brasileiros e norte-americanos envolveu numerosa 

equipe entre docentes e especialistas que se dedicaram às discussões, revisões e aos 

planejamentos, resultando em decisões que abrangeram tanto o modelo operacional quanto 
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o plano de obras e arquitetura (FRAGA FILHO, 2000). O edifício já adaptado aos moldes da 

revisão de Valdetaro e Nadalutti foi avaliado pelos técnicos estrangeiros da ADL, David 

Mendeloff e Susan Kase, da área administrativa36 e da enfermagem respectivamente (ROSA 

e JOUVAL JUNIOR, 2008). Em entrevista dada à equipe do Espaço Saúde, o professor da 

Faculdade de Medicina Henry Jouval (2015), um dos destacados participantes do processo 

de implantação do hospital, faz um interessante relato da visita dos técnicos especializados 

da ADL e guiada por ele. 

[...] entrei com eles e falei: “Bom, aqui é onde está a entrada, é onde vai ser a 
entrada dos pacientes que vão ser internados, que vão esperar aqui...”. E eu não 
falei três frases e eles chegaram pra mim e disseram: “Desculpe. Não é isso que nós 
queremos! Nós queremos ver, na entrada, aonde vai entrar o público. Me 
desculpe!” Aí tive que dar a volta! Ir lá pra entrada que..., onde é o lado do 
Martagão Gesteira. Onde tem aquela marquise, aquelas colunas...  Aí eu fui 
entrando com eles. Antes de eu entrar, eles perguntaram assim: “Aonde que vai ser 
o estacionamento?” Gravaram: “Não há área suficiente para o estacionamento 
deste hospital. É preciso ampliar e prever área de estacionamento.” Entramos 
naquele hall: “Aqui vai ser o arquivo médico, aqui vai ser a fila pra registro...” 
Perguntaram: “Aonde vai ser a coleta de material de laboratório? Aonde o pessoal 
vai entregar o material de laboratório? Confusão!” E aí eles foram andando, em 
alguns dias..., isso não foi em um dia só! Foram dois, três dias. Eles percorreram os 
13 andares do hospital! A enfermeira e o arquiteto. E, identificaram, várias 
questões que eram fundamentais do ponto de vista de pensar o aeroporto; de 
pensar que não era um hospital privado! Aí, o que que acontece. O que eu, eu 
percebia, é que a planta que tinha sido feita pelo Nadalutti e Valdetaro, tá certo? 
Era uma planta muito boa, muito qualificada, não é isso..., mas era pensando um 
hospital privado que não tem movimento tá certo? Que tem algumas clínicas. Mas, 
esse, tinha que ter uma central de exames, que foi o 3º andar, de métodos 
complementares de diagnóstico... Tinha que ter uma farmácia enorme, tinha que 
ter... enfim! ... vestiários! Que não estavam previstos... é... eram várias... aportes! 
Do ponto de vista de arquitetura hospitalar e de realidade do cotidiano do doente 
lá dentro. Teve que se abrir as portas; alguns lugares... as pessoas não imaginavam 
que iam ter macas. E que o doente ia ter que passar com a maca... então as 
portas... enfim...! [...] 

As modificações resultantes afetaram diversos pontos do projeto, do subsolo até o 

13º pavimento; incluíram serviços e áreas novas, e interferiram em aspectos do acesso, 

como a ampliação de área para estacionamento, por exemplo (Figura 37). A revisão do 

projeto introduziu reconfigurações nos vestiários gerais dos professores, alunos e 

funcionários, nas áreas de alimentação, na acomodação dos residentes, na admissão dos 

pacientes, ambulatório e radiologia, além do centro de tratamento intensivo (FRAGA FILHO, 

2000). No conjunto de alterações enumeradas por Fraga Filho (2000), observa-se que a 

                                                     

36 Apesar de Clementino Fraga Filho se referir a David Mendelow como técnico da administrativa, Jouval se 
refere a ele como arquiteto. 



119 

modificação de localização da farmácia para o 4º pavimento demandou reprojeto do 

mesmo, assim como a elaboração do setor de hemoterapia e a mudança de uso do 9º 

pavimento, inicialmente previsto para internação e que passa a acomodar área didática. O 

centro cirúrgico, ampliado para 22 salas, fica com janelas lacradas e sistema de refrigeração 

adaptado, para garantir maior esterilização, bem como ajustes no sistema de circulação e 

reconfiguração da central de material esterilizado. E, como previsões novas, que não 

estavam definidas no projeto existente, citam-se: 

 Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias, instalado no 5º pavimento. 

 Centro de métodos complementares de diagnóstico, que ocupou todo o 3º 

pavimento. 

 Instalação da Coordenação de Atividades Educacionais (CAE) no 12º 

pavimento, junto ao conjunto do centro cirúrgico. 

A ampliação das áreas de estacionamento ao redor do edifício conferiu ao entorno 

maior aridez ao eliminar os jardins imaginados por Jorge Moreira, no qual a sua obra estaria 

inserida. Os carros estacionados se colocam, dessa maneira, como um obstáculo entre o 

edifício e o público transitando na rua como é possível observar na Figura 37. 

 

Figura 37: HC-UFRJ, áreas de ampliação de estacionamentos em frente ao edifício 

Fonte: Acervo iconográfico do Etub no NPD – UFRJ/FAU – Brasil 

Para a inauguração em 1978, foram realizadas simulações de funcionamento com o 

apoio do exército, que enviou contingente para que pudessem ser testados os 

procedimentos operacionais desenvolvidos, além de seminários com o corpo docente 
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(FRAGA FILHO, 2000). Após inaugurado, o HU se estabeleceu com importante capacidade 

produtiva e rapidamente se constituiu em uma referência nacional na saúde. A farmácia, por 

exemplo, tornou-se um centro de excelência e treinamento de farmacêuticos de hospitais de 

ensino de todo o país; as inovações na estrutura funcional administrativa, como o inédito 

serviço de enfermagem não subordinado à divisão médica; a administração descentralizada 

organizada em divisões; o sistema de agendamento de consulta por médico que seria 

responsável pelo posterior acompanhamento, preservando a relação médico-paciente; a 

coordenação de atividades educacionais que gerenciava e compatibilizava as atividades 

didáticas na graduação e pós com as atividades assistenciais. Outras propostas inovadoras 

previstas, mas não realizadas, foram o Conselho de Cooperação Comunitária para viabilizar 

atividades extra-hospitalares, abrindo o hospital para a comunidade, e a adoção de 

prontuário orientado por problemas (HUCFF/FM/UFRJ, 2008; ROSA e JOUVAL JUNIOR, 2008). 

As inovações trazidas pelo hospital tanto em termos administrativos quanto em 

relação a aspectos técnicos tornaram o HU uma referência nacional; Jouval menciona que se 

tratava de um “fórmula 1” dos hospitais no Brasil. O significado da obra se manifestou no 

“[...] grande interesse em instituições congêneres, concretizando em inúmeros estágios e 

visitas, além de convites ao Diretor para exposição de seu objetivo, características e 

organização técnico-administrativa” (FRAGA FILHO, 2000, p. 39).  

O hospital também exigiu o estabelecimento de uma nova cultura docente tendo em 

vista o funcionamento do hospital e seu conceito de assistência integrada, que necessita de 

compartilhamento e cria uma reaproximação de pessoas; e foram encontradas resistências 

(HUCFF/FM/UFRJ, 2008). 

No início da implantação do HU, alguns docentes já não entendiam o porquê de ele 
ser um órgão de administração autônoma, ligado à UFRJ diretamente ou por meio 
do Centro de Ciências da Saúde (CCS). A maioria queria que o hospital fosse 
subordinado à Faculdade de Medicina. Na prática, a gestão do hospital era muito 
mais complexa, porque atendia não somente aos alunos da Medicina, mas também 
os de Enfermagem, Serviço Social, Farmácia e outras cadeiras (HUCFF/FM/UFRJ, 
2008, p. 54). 

O período de enfrentamento das dificuldades se inicia após 1982 e se concentra na 

questão da manutenção de equipamentos, das dificuldades de incorporação tecnológica, na 

administração das finanças, nas mudanças políticas que levam à saída de Clementino em 

1985; além do desejo remanescente da classe mais conservadora de professores pela 

subordinação do hospital à FM e as críticas ao hospital face ao enfrentamento da 
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necessidade de revitalização das estruturas ao longo do tempo (HUCFF/FM/UFRJ, 2008). O 

aprofundamento das dificuldades culminou com o momento crítico da demolição. Em agosto 

de 2010, iniciou-se o processo de demolição da chamada “perna seca” do HUCFF. Ao longo 

de seis meses, foi possível assistir à gradativa separação entre a área “viva” do hospital e 

aquela “morta”, sendo realizada manualmente em um pequeno trecho central do edifício, 

mostrada na sequência de imagens da Figura 38. 

Ao final de novembro, a desativação gradual das unidades de serviço e transferência 

de pacientes foi iniciada para que, enfim, acontecesse a implosão. A monumentalidade do 

edifício exigiu um grande esquema para viabilizar a tarefa, articulado pela Comissão de 

Planejamento da Reitoria da UFRJ, da Administração Geral do HUCFF e da Defesa Civil 

Estadual. No dia 19 de dezembro, a área do entorno do edifício, no raio de 200 metros, foi 

interditada, incluindo o trânsito da via de acesso a uma das maiores cidades do Brasil, a via 

expressa Presidente João Goulart, Linha Vermelha. 

   

      

Figura 38: HUCFF, processo de demolição da ala sul. 

Fonte: Acervo Espaço Saúde 

A ala sul do edifício nunca foi ocupada pelo hospital, salvo para algumas pequenas 

áreas com serviços administrativos, não por falta de vontade ou iniciativa, mas por motivos 

mais amplos. Com a obra inacabada, todo o interior da ala ficou sem acabamento e o 

abandono a deixou vulnerável a saques criminosos e, ao serem furtadas as esquadrias 

instaladas, a estrutura interna ficou exposta às intempéries. Ao longo do tempo, esta 

situação causou a degradação progressiva da estrutura até ser interditada pela Defesa Civil 
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em junho de 2010. A Figura 39 apresenta algumas imagens do interior da ala sul do hospital 

em 2009, onde é possível notar as condições internas do edifício. 

A decisão pela demolição foi tomada pela universidade em função dos riscos 

envolvidos com o comprometimento estrutural do edifício e pela avaliação negativa da 

relação custo-benefício da recuperação do edifício, uma vez que havia sido avaliado pela 

equipe técnica do Ministério da Saúde que o mesmo apresentava um custo de manutenção 

elevado. Ao mesmo tempo, a constatação da Direção do HUCFF, à época, de que o edifício 

apresentava limitações físicas que dificultavam o cumprimento da missão institucional, 

reforçava os motivos em prol da demolição (HUCFF, 2011). 

   

Figura 39: HUCFF, bloco B, 1º, 2º e 5º pavimentos respectivamente. 

Fonte: Acervo Espaço Saúde 

Em entrevista ao Jornal do Brasil (2010), o Diretor do hospital na época, o médico 

José Marcus Eulálio, afirmou: “a implosão é o prenúncio de uma nova etapa para o HUCFF, já 

que permitirá a construção de um hospital universitário com novas perspectivas e uma 

gestão médico‐hospitalar mais compatível com os avanços no ensino, na pesquisa e na 

assistência e com as necessidades da população". 

Durante os trabalhos para formulação do Plano Diretor do HUCFF para o período de 

2011-2020, a instituição contratou serviços para apoiar uma avaliação diagnóstica 

institucional da qual participaram as chefias dos principais setores e que resultou na 

constatação da incapacidade da estrutura se adequar de forma segura à acreditação de seus 

serviços hospitalares. (HUCFF, 2011) Além disso, os laudos das avaliações técnicas 

produzidos para checar a condição estrutural do edifício revelaram limitações quanto à 

capacidade de resistência e esgotamento material.  

Por fim, a consolidação do conhecimento e meios de produção no campo da 

arquitetura para ambientes de saúde que se processou, sobretudo após os anos 1970, 

estabeleceu diretrizes e referenciais para garantir adequações e segurança do edifício 
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hospitalar para os quais o edifício não foi projetado . A inadequação do edifício às normas da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e de legislação específica do Corpo de Bombeiros as 

quais competem garantir condições mínimas de segurança no uso das edificações 

hospitalares acrescentam ainda mais dificuldades à adequação.37  

Baseado nas informações apuradas e análises realizadas a equipe do Plano Diretor 

propôs a construção de um novo edifício com o reaproveitamento da estrutura antiga para 

usos de ensino e pesquisa. Tal proposta inserida no documento define direcionamentos de 

formulação do mesmo. O Plano Diretor assim define as linhas gerais para o novo hospital 

como um equipamento com perfil assistencial de alta complexidade voltado a pacientes 

críticos e procedimentos de transplantes e “todas as grandes cirurgias”, capacidade de 550 

leitos, atendimento ambulatorial focado principalmente nas atividades de “hospital-dia, 

internação domiciliar e curta permanência”; ensino integrado com a atenção básica, para a 

educação contínua e telemedicina, e pesquisas observando as prioridades do SUS e a 

avaliação tecnológica; além do requisito de gerar mínimo impacto ambiental, previsão de 

adequada manutenção preditiva, preventiva e corretiva, e requisitos de humanização do 

ambiente para adequado acolhimento dos profissionais, alunos, pacientes e seus familiares. 

(HUCFF, 2011) 

Nesse sentido, em 2011 a Reitoria da Universidade institui uma Comissão38 para 

Construção do Novo Prédio para o Hospital Universitário da UFRJ e em 2012 inicia a 

elaboração do projeto no âmbito da própria Universidade na Faculdade de Arquitetura 

através do Atelier Universitário e do Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde da Pós-

graduação em Arquitetura. O desenvolvimento do projeto nessas condições possibilitou um 

espaço de discussão acerca da arquitetura do hospital de um ponto de vista utilitário 

baseado no conhecimento funcional de suas necessidades e organização espacial. O projeto 

para o novo HU segue em elaboração envolvendo diversos alunos da FAU como bolsistas, 

                                                     

37 RDC 050: Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos 
de estabelecimentos assistenciais de saúde; ABNT 9050: Acessibilidade a edifcações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos; NBR9077: Saídas de emergência em edifícios; Decreto nº 897: Código de segurança 
contra incêndio e pânico. 
38

 A Portaria nº 7791 de 22 de outubro de 2011 designava para a Comissão os seguintes professores: Antônio 
José Ledo Alves da Cunha, vice-reitor e presidente da Comissão, Marcelo Gerardin Poirot Land, Roberto de 
Andrade Medronho, diretor da Faculdade de Medicina, José Marcus Raso Eulálio, diretor geral do HUCFF, Maria 
Fernanda Quintella da Costa Nunes, Decana do CCS, e Mauro Cesar de Oliveira Santos, Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo. 
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possibilitando que a experiência no ambiente de discussão acadêmica contribua para a 

formação dos alunos. 

.      

Figura 40: Situação atual do edifício do hospital 

Fonte: ETU/UFRJ; Jornal Extra e O Globo. 

A implosão parcial afetou as condições físicas e estruturais da construção 

remanescente, com movimento estrutural, trincas e rachaduras implicando em 

monitoramento do edifício e obras para estabilização (Figura 40). O edifício hoje apresenta 

uma contenção e escoramento em sua base para garantir a estabilidade, assim como o 

fechamento da lateral “cortada” pela demolição com parede estrutural de 

contraventamento. Nela, alguns pontos de abertura, tal qual uma “espera”, para a conexão 

que se pretende fazer com o novo HU no futuro. 
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CAPÍTULO 2 

ATUALIDADE, HOSPITAIS EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO 

O conhecimento acumulado na história do HUCFF em termos de assistência, ensino, 

pesquisa e gestão; a expertise dos profissionais e docentes que nele desenvolvem suas 

atividades e a abrangência e diversidade de cursos da UFRJ que dele se utilizam como campo 

de treinamento são alguns motivos que podem ser destacados a favor da ideia de que este 

hospital tem relevância e expressão estratégica para desenvolvimento do campo da saúde. 

Existe reconhecimento no cenário internacional de que hospitais universitários são 

estratégicos para avanços na medicina por reunirem condições que facilitam a pesquisa, com 

destaque para a pesquisa translacional39, beneficiando a eficiência das práticas médicas em 

âmbito local e geral, para o hospital e a rede assistencial como um todo (NORD, 2011). 

A tecnologia hospitalar que tais centros avançados de excelência requerem abrange 

recursos de equipamentos, instalações, robótica, informação e comunicação, arquitetura 

entre outros. Nesse aspecto, é atributo do desenho do edifício reunir essa diversidade em 

uma solução, utilizando o mais avançado conhecimento e tecnologia da arquitetura, 

disponível para alcançar as características físicas apropriadas para tais centros. Quais são os 

conceitos que permeiam a teoria e a prática da arquitetura hospitalar na atualidade? Que 

pesquisas e avanços têm sido realizados na arquitetura em relação ao tema? Quais 

discussões se destacam? Estas questões direcionaram a definição do quadro teórico 

segundo o qual o HUCFF está discutido.  

Neste capítulo, são apresentados os principais desafios da arquitetura de hospitais na 

atualidade, conceitos que vêm sendo aplicados, pesquisas e discussões técnicas realizadas 

sobre aspectos do tema. Para tanto, o método se baseia na revisão bibliográfica da literatura 

técnica especializada. Paralelamente, a experiência prática projetual e discussões realizadas 

no âmbito do Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde, sobretudo no processo de 

elaboração do estudo preliminar e projeto básico para o novo hospital universitário da UFRJ, 

contribuíram para as considerações e relevâncias dadas à bibliografia selecionada e aspectos 

tratados. 

                                                     

39 Pesquisa translacional é a articulação das descobertas da ciência base realizada no laboratório com as 
aplicações práticas da clínica, por isso hospitais são campos indicados para seus desenvolvimentos, pois 
permitem relações diretas entre as “práticas no leito” e as investigações laboratoriais. 
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A escolha do material utilizado para a revisão priorizou autores e trabalhos alinhados 

a um pensamento em arquitetura na saúde baseado nas relações de influências recíprocas 

entre o ambiente construído, os modelos de atenção e usuários em que a arquitetura esteja 

direcionada à melhor efetividade do cuidado. Os trabalhos de Stephen Verderber (2000, 

2005, 2010), Alan Dilani (2005), Roger Ulrich (2008), Jain Malkin (2008) 2012), Kirk Hamilton 

(2010) e Romano del Nord (2011, 2013) foram selecionados por serem autores referenciais e 

com produção relevante dos diferentes pontos de vista sobre o hospital dentro de uma 

mesma abordagem.  

Destarte, buscou-se formar um painel teórico-conceitual tão abrangente quanto 

representativo da atualidade neste tema de arquitetura. O conteúdo está distribuído em três 

itens da seguinte maneira. Na primeira parte, trata-se de uma contextualização da 

arquitetura do hospital na atualidade e a quebra paradigmática que leva à formulação de 

novos conceitos no campo da saúde e arquitetura hospitalar. Algumas discussões e 

conceitos são descritos na parte seguinte e, no fechamento do capítulo, um panorama das 

tendências e inovações no campo da saúde e arquitetura que se entrelaçam nos 

prognósticos para o hospital no futuro. 

 

2.1. Desafios do tema hospital para a arquitetura 

“A necessidade de o ambiente construído prover segurança, efetividade e locais de 

alta qualidade que possam se adaptar às mudanças dos padrões assistenciais de cuidado 

nunca foi tão clara” (CABE, 2009, p. 4). Ao longo do século XX, o hospital sofreu um processo 

de transformação decorrente do desenvolvimento do conhecimento médico e da ampla 

incorporação de tecnologia na assistência. 

O avanço científico da medicina conferiu ao setor da saúde um caráter 

multidisciplinar e aumentou a complexidade de seus meios. Por sua vez, o hospital se tornou 

o espaço por excelência da prática médica, combinando qualidades e atributos que se 

expressaram na sua especialização, nas grandes dimensões e organização complexa do seu 

espaço por zonas e setores que exigem planejamentos específicos e minuciosos, tanto para 

serviços técnicos da assistência quanto para serviços de apoio logístico, adquirindo as 

feições do que Verderber e Fine (2000) chamam de mega-hospital. 
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O cuidado médico hospitalar nesse período se estabeleceu segundo uma visão 

mecanicista e matemática de mundo na qual corpo e mente são elementos distintos e não 

relacionados. (FOUCAULT, 1998) O cuidado hospitalar configurou-se fragmentado, 

especializado, focando a doença e sua localização no corpo em um ambiente de disciplina e 

ordem. O reflexo na organização espacial do hospital se expressou na elevada 

compartimentação, relacionando cada atividade a um ambiente específico e tornando o 

processo de cuidado, espacialmente, um percurso através de uma sequência de ambientes 

em uma resolução projetual que valoriza aspectos funcionais e tecnológicos do ambiente, tal 

como uma máquina de curar (VERDEBER e FINE, 2000; DILANI, 2001). 

Na segunda metade do século XX, a centralização da assistência baseada no hospital 

e a concentração tecnológica que este exigia, combinadas com os altos custos envolvidos, 

levaram a uma crise pautada nos custos crescentes da tecnologia médica e nas expetativas 

não atendidas em relação à assistência. Seus principais fatores são as dificuldades de acesso 

da população aos serviços, a demanda crescente por tecnologia de maior complexidade em 

função do envelhecimento da população, a insatisfação com os resultados produzidos pelo 

alto grau de especialização da assistência alcançado com a tecnologia. (VERDEBER e FINE, 

2000) 

O conceito de promoção da saúde, no qual se alicerça um conjunto de ações e 

práticas da atualidade, começa a se constituir nesse período a partir de questionamentos 

sobre a ênfase funcionalista na abordagem do cuidado e reflexões sobre as causas mais 

amplas dos problemas de saúde.  

Uma série de publicações e eventos40 ocorridos a partir dos anos 1970 delineou o 

entendimento de saúde estreitamente inter-relacionado com a qualidade de vida e 

determinou a saúde como direito humano fundamental. Nesses termos, na Carta de 

Ottawa41 (2002) configura-se como premissa da promoção da saúde ações políticas de 

                                                     

40 A New Perspective on the Health of Canadians ou Informe Lalonde de 1974 publicado no Canadá, I 
Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde realizada pela OMS e Unicef em Alma-Ata, antiga 
URSS, atual Cazaquistão em 1978; I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, Canadá, 
em 1986, e as demais que se seguiram em Adelaide na Austrália (1988), Sundsvall na Suécia (1991) e Jacarta na 
Indonésia (1997). 

41
 Documento formulado na Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, no 

Canadá, em 1986, que estabeleceu um conjunto de princípios éticos e políticos, definindo campos de ação. A 
promoção da saúde é definida nele como o “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria 
da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo”. 
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integração dos demais setores em um mesmo sentido; ambientais de melhoria das relações 

entre homem e meio ambiente e a conservação deste; sociais de empoderamento das 

comunidades; educacionais de capacitação da população; e de reorientação dos serviços de 

saúde, ampliando sua atuação sobre os fatores de risco para a saúde e prevenção da doença 

em direção à humanização do cuidado. Nesse contexto, a humanização se pauta nas 

necessidades de autonomia e bem-estar do paciente como condições que influem 

significativamente para maior efetividade do cuidado.  

A transição paradigmática, da visão mecanicista e matemática para uma relativista e 

imprecisa, subjacente a este processo se manifestou na busca de uma organização da 

assistência de saúde diferente da preestabelecida. As exigências colocadas levaram à 

configuração de uma rede de serviços descentralizada e hierarquizada na qual os diferentes 

serviços agem conjuntamente, suportando e sendo suportados com o objetivo de obter um 

resultado melhor. Por sua vez, buscas por uma abordagem humanizada do cuidado à saúde 

conduziram formulações de conceitos como a do Cuidado Centrado no Paciente42, que 

requer interações humanas, educação e acesso do paciente e familiares à informação 

médica, suporte social ao paciente, autonomia para escolha da alimentação, incentivo à 

espiritualidade, recursos terapêuticos alternativos, medicina integrada com práticas 

complementares e alternativas e desenhos de ambiente capazes de oferecer experiências 

positivas e interações (FRAMPTON, GILPIN e CHARMEL, 2003). 

Para a arquitetura, isso significou “transformações radicais” (VERDEBER e FINE, 2000) 

que impactaram o planejamento dos espaços e em suas características físico-formais. 

Analisando as diferenças arquitetônicas que foram se estabelecendo, Verderber e Fine 

(2000) comparam os espaços correspondentes aos dois paradigmas de atendimento à saúde. 

Os autores identificaram no primeiro maior complexidade com ênfase na funcionalidade, 

maior porte, menor legibilidade do desenho do espaço, ausência de integração do interior 

com o exterior, institucionalização dos ambientes, despersonalização em um edifício de 

”estilo internacional”, configurações formais, que proporcionam afastamento e insegurança, 

refletem o processo de empoderamento do sistema de saúde. No segundo, as mudanças se 

                                                     

42
 O conceito foi elaborado na organização norte-americana Planetree, uma das pioneiras nas lutas por 

mudanças na atenção à saúde, fundada por Angélica Thieriot após vivenciar uma experiência hospitalar 
traumatizante, apesar de bem-sucedida tecnicamente. O Planetree tem um trabalho que, entre outras coisas, 
valoriza a influência do ambiente para a recuperação do paciente, criando, para isso, diretrizes de projetos para 
hospitais (fonte: https://planetree.org/). 



129 

direcionam ao menor porte, maior legibilidade espacial, maior integração à natureza, busca 

por características e ambiências próximas do ambiente doméstico e uma concepção 

estético-formal específica, pretendendo estabelecer relações de identidade ou proximidade 

com o usuário e refletindo a valorização dada ao paciente e outros usuários. 

Concorrem para este direcionamento movimentos do próprio campo da arquitetura 

que se configuraram em período similar sob uma linha comum de pensamento pós-

moderno, consequente de um processo de reflexões e críticas sobre os dogmas modernos, 

revisões de práticas e posicionamentos; motivado por diversos fatores externos ao campo e 

de ordem ecológica, política, econômica, social, entre outras (JENCKS, 1981; CEJKA, 1995). 

O pensamento pós-moderno em arquitetura se pauta por uma busca da 

revalorização da dimensão humana e social a partir de uma compreensão menos idealizada 

e prescritiva de mundo que reconhece a diversidade das condições físicas, sociais e 

cognitivas dos usuários e as mútuas influências entre elementos e fatores do ambiente 

construído (MONTANER, 2009). Nessa perspectiva, ganham relevância na arquitetura a 

história e a tradição, a construção do lugar, as relações ambiente-comportamento, a 

produção de sentidos ou significado e o posicionamento frente a questões éticas, políticas e 

sociais (COHEN, 2013; MONTANER, 2009). 

O maior entendimento sobre a interferência do ambiente na saúde proporcionado 

pelo conhecimento científico e sua valorização através do conceito de promoção da saúde 

salientou o papel da arquitetura como promotora de qualidade de vida através do ambiente 

construído, indo além de solucionar questões técnicas, formais e funcionais para participar 

do processo de recuperação do paciente, contribuir para a qualidade de vida nos espaços da 

cidade e, em escala maior, colaborar para o equilíbrio e conservação ambiental (DILANI, 

2005; MALKIN, 2008; VERDERBER, 2010; GUENTHER e VITTORI, 2013).  

Nesse sentido, a arquitetura do hospital segue expressando as buscas por maior 

aproximação com as relações humanas de escala, uso e percepção compatíveis com as 

expectativas e necessidades das atividades dos usuários desses espaços, por meio de maior 

integração e melhoria das relações ambientais na cidade e por soluções tecnológicas que 

ampliem sua eficiência energética e produzam menor impacto da construção e uso do 

edifício. 

No século XXI, o cenário social, tecnológico e ambiental propõe desafiadoras 

expectativas. A sociedade se tornou globalizada com recursos que melhoraram a qualidade 
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de vida e permitiram interconectar pontos distantes do planeta, gerando interação por meio 

de sistemas de comunicação, informação e transporte. O maior acesso à educação e 

informação possibilitou maior capacidade crítica e nível de exigência das pessoas com a 

qualidade dos serviços que lhes são prestados, além de maior consciência dos problemas 

globais em relação aos desequilíbrios sociais, políticos, econômicos e ambientais que causam 

consequências a todos, independentemente das fronteiras entre países.  

Embora não se possa dizer que essa é uma realidade que se estenda plenamente a 

maioria das populações, sobretudo nas áreas mais pobres, das quais a América Latina se 

aproxima, é uma realidade nas regiões socialmente consideradas mais avançadas em termos 

científicos e tecnológicos e que têm historicamente conduzido desenvolvimentos. No que 

tange à saúde e à arquitetura, o hospital considerado uma das mais complexas organizações 

humanas e que alcançou amplo crescimento nestas regiões tem apresentado desafios para 

corresponder às exigências colocadas pelo cenário atual. 

O contínuo avanço na busca pela cura, minimização dos efeitos da doença e 

superação das limitações físicas do corpo, para conquistar maior expectativa de vida com 

melhor qualidade, proporcionou a erradicação de doenças, o controle e prevenção de 

outras, procedimentos que curam e reabilitam. Na mesma proporção, implica constantes e 

rápidas inovações tecnológicas tanto em relação aos equipamentos e dispositivos médicos, 

tais como próteses, quanto em relação aos procedimentos e técnicas terapêuticas da 

assistência à saúde que podem incorporar benefícios tais como a robótica (NORD, 2011).  

Ao mesmo tempo, os progressos tecnológicos nos campos das engenharias e 

arquitetura oferecem sofisticados recursos para o edifício, tais como automatizações, 

materiais especiais e planejamentos estratégicos. A engenharia mecânica tem oferecido 

soluções para a logística e a eficiência demandadas pela gestão das atividades do hospital.  A 

necessidade de transporte de materiais de forma rápida e segura, desde bens e produtos até 

materiais fisiológicos, tem sido suprida por sistemas automatizados de monotrilhos elétricos, 

plataformas de rede suspensas no teto, que se conectam a diferentes ambientes 

internamente, carrinhos robóticos, redes de pressão de tubo de ar do tipo correio 

pneumático. Tais sistemas impactam a velocidade de ligação entre os serviços médicos, 

permitindo o rápido deslocamento no interior do hospital de amostras laboratoriais, 

remédios e drogas de emergência, além de documentos, equipamentos, arquivos médicos. 

(FRANCE, 2011)  
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Os critérios de eficiência de determinados serviços, dessa forma, não tem uma 

relação direta com a distância física entre diferentes espaços conectados a um mesmo 

processo de serviço. Os impactos na arquitetura do espaço hospitalar abrangem a 

organização dos serviços, o dimensionamento das áreas, disposições de mobiliários e 

relativizam distâncias. 

O intenso ritmo com que as atividades hospitalares podem ser afetadas pela 

tecnologia demanda planejamentos do espaço físico que superem as dificuldades das 

necessidades de constantes adequações, sem, contudo, perder a qualidade funcional e 

ambiental. A imprevisibilidade que os contínuos avanços tecnológicos conferem aos meios 

de cuidado no hospital é um desafio que exige soluções inovadoras da arquitetura. Sobre as 

tecnologias da saúde, Nord (2012) destaca seus efeitos no setor de imagem, com a 

automatização, digitalização e redução de tamanho crescente dos equipamentos, 

demandando novos requisitos espaciais. Da mesma forma, elas afetam espacialmente o 

centro cirúrgico, possibilitando o incremento de salas cirúrgicas especializadas, e a 

tecnologia robótica, por sua vez, implica as configurações dos ambientes e as relações 

espaciais ao permitir procedimentos menos invasivos. 

No laboratório, a implementação do cuidado personalizado demanda automação dos 

processos de análise e uma rede automatizada de transporte de amostras, além da rede de 

informação e comunicação integrada capaz de processar grande volume de informações 

simultaneamente. Tal rede, no hospital, afeta as possibilidades de organização espacial do 

ensino e pesquisa; uma rede avançada de comunicação possibilita a integração remota entre 

as atividades de ensino, pesquisa e cuidado. 

O contínuo desenvolvimento científico e tecnológico da medicina, tem exigido um 

preparo profissional especializado e de alta qualidade das equipes envolvidas no 

atendimento hospitalar, em função da crescente sofisticação de métodos, técnicas e 

práticas, e também da elevada concentração de equipamentos de última geração (NORD, 

2011). A atualização contínua do conhecimento é necessária para que as constantes 

inovações implementadas nas atividades mantenham equilíbrio com a capacidade da equipe 

de conduzi-las na aplicação prática.  

Em hospitais universitários essas circunstâncias são reforçadas pelas necessidades do 

ensino para a formação profissional e da pesquisa científica como trabalho colaborativo em 
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equipe multidisciplinar43. A constatação dos benefícios possíveis, gerados pela integração 

das atividades de pesquisa, assistência e ensino, tem definido hospitais de ensino e pesquisa 

como centros de excelência, conferindo a eles a responsabilidade por desenvolvimento, 

transmissão e disseminação de conhecimento em uma rede assistencial integrada de troca 

de informações44.  

O hospital como espaço da educação e avanço científico, gerador de conhecimento 

em saúde a ser compartilhado, requer a valorização não só dos ambientes dedicados ao 

ensino, encontros científicos e conferências; mas também do espaço de integração das 

pessoas que estão nele, integração do seu espaço com o entorno e integração do edifício 

com a cidade. Nord (2011) salienta que as necessidades funcionais e operativas da 

integração das atividades requerem configuração, dimensão e inter-relações de espaços 

físicos próprias com exigências complexas de relações espaciais e organizativas, além de 

conexões infraestruturais. 

Nesse sentido, o mesmo autor ressalta que o hospital é um complexo conjunto 

arquitetônico que agrupa os espaços e edifícios para a assistência, focados em diferentes 

áreas de ensino e pesquisa, além de incorporar áreas para negócios e apoios estruturais 

como hotel, restaurante, serviços e utilidades (Figura 41). Os hospitais, centros de pesquisa, 

ensino e assistência mais avançados identificados por ele têm formado um complexo 

construído, interconectado através de uma rede informacional, com proximidade física 

suficiente entre seus diferentes espaços para fomentar as relações interpessoais, incentivar 

a interdisciplinaridade, estimular a aplicação de métodos clínicos variados, favorecer a 

pesquisa translacional e facilitar a adoção de práticas inovadoras. 

                                                     

43 Hospitais universitários são campos de treinamento para diversos cursos da área de saúde, reunindo uma 
ampla gama de profissionais: médicos e enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, farmacêuticos, biomédicos, entre outros. 
44 A International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services, vinculada à OMS, desenvolve 
ações para melhorias no campo da saúde, buscando realizar atividades baseadas em informação de larga 
escala, ações conjuntas com comunidades locais, a transmissão de conhecimento adquirido e disseminação de 
dados e informações para a rede de saúde e associações de pacientes que contribuem para o fortalecimento 
nas relações de cuidado.  
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Figura 41: St. Olav’s Hospital – Trondheim, Norway – Campus. 

   Fonte: (PRASSAD, 2012; NORD, 2011) 

Paralelamente a arquitetura hospitalar tem em sua produção preocupações com 

soluções espaciais que ofereçam bem-estar do usuário de forma equilibrada com as 

necessidades funcionais, sobretudo em relação ao paciente (DILANI, 2005; HAMILTON e 

SHEPLEY, 2010; MALKIN, 2012). O foco na arquitetura dos hospitais abrange também os 

meios pelos quais a arquitetura pode contribuir para o restabelecimento da saúde; os 

aspectos e características espaciais que promovam a segurança do paciente; a organização 

funcional e relações espaciais que potencializem a integração das atividades de ensino, 

pesquisa e assistência; as estratégias e meios para incorporar continuamente tecnologias em 

mudanças espaciais; a inserção urbana do hospital, estabelecendo relações de integração 

com o entorno. 

Do ponto de vista ambiental, no campo da saúde, a noção de sistema 

correlacionando as diferentes partes do ambiente construído e os efeitos em cadeia gerados 

valorizam os aspectos de relação do edifício com o ambiente, expressando-se nos desafios 

de tornar o hospital mais eficiente energeticamente, com redução de seu consumo, 

utilização de sistemas de reaproveitamento de recursos e promoção do baixo custo de 

manutenção, minimizando os impactos que sua construção e uso causam ao entorno natural 

e urbano, entre outros. (GUENTHER e VITTORI, 2013) 

As preocupações ambientais também encontram desafios nas adequações 

necessárias aos edifícios hospitalares existentes, projetados e construídos em épocas de 

tecnologias e conceitos muito diferentes das atuais. A obsolescência não significa demolição 

sistemática, nem exclusão da estrutura da rede assistencial de saúde, mas a busca de 

alternativas em retrofits, novos usos ou formatações que permitam complementariedade 
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com os novos espaços sempre que possível (Figura 42). Há expansão das estruturas originais 

ou construção de novos hospitais completos com destinação dos edifícios originais a novos 

usos para conseguir se oferecer condições espaciais adequadas, como o trabalho de Nord 

(2011) apresenta e como o trabalho coordenado por Chantal Maës (FRANCE, 2011) na 

França demonstra.  

 

Figura 42:Policlinico Umberto I – Roma, Itália – imagens do projeto vencedor do concurso para atualização do 
complexo hospitalar universitário fundado no século XIX 

Fonte: (NORD, 2011) 

O desafio da arquitetura dos hospitais na atualidade é torná-los abertos, integrados e 

participativos, em um movimento contrário ao de sua construção histórica que, desde a 

idade média, baseou-se na exclusão e no isolamento. A condição de educador e promotor da 

saúde o aproxima da cidade, da natureza e o integra à vida urbana, encontrando um sentido 

para as relações espaciais que estabelece com a cidade e com seus habitantes. 

2.2. Conceitos e características atuais da arquitetura do hospital 

Os conceitos que têm permeado a produção da arquitetura hospitalar segundo o 

ponto de vista das inter-relações entre ambiente e usuários se referem a qualidades do 

espaço no edifício e na cidade, à configuração física e à organização espacial. As discussões 

em torno de um hospital integrado, humano e ecológico apresentadas neste item 

representam algumas das ideias destacadas no campo. 

As possibilidades de suporte físico para potencializar funcionalmente a interação 

entre as atividades de cuidado, treinamento, formação e pesquisa têm sido um dos temas, 

segundo Nord (2011), centrais no âmbito europeu e norte-americano. Os novos hospitais 

construídos com esse perfil são experimentos, tentativas de soluções para se alcançar o 
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melhor desempenho possível para esse novo perfil. As buscas por um entendimento na 

arquitetura para esse espaço são um processo em andamento.  

Romano del Nord, arquiteto e professor italiano, lidera uma pesquisa do Ministério 

da Saúde da Itália sobre hospitais que realizam a integração funcional com o objetivo de 

identificar um suporte metodológico que apoie as decisões a respeito das melhores soluções 

espaciais para o desempenho da integração. Foram estudados casos de 75 instituições, 

sobretudo na Europa e América do Norte, analisando hospitais universitários, institutos de 

pesquisa e similares. A partir desse trabalho, constatou-se que: 

 A proximidade física dos lugares onde se realizam as atividades é fator 

decisivo para a excelência. 

 A integração funcional requer integração estrutural, ou seja, a distribuição 

espacial das áreas de treinamento, ensino, pesquisa e cuidado é fundamental 

para o desempenho da integração. Cada uma das unidades funcionais de 

cuidado do hospital (internação, policlínica, bloco cirúrgico, diagnóstico por 

imagem e radioterapia, tratamentos, emergência) é alterada pelo efeito da 

presença “integrada” de espaços para treinamento/formação ou pesquisa 

conectada à atividade de cuidado ou terapêutica. 

 A organização dos espaços e atividades tende a ser por processo e não mais 

por funções; “[...] seguindo um caminho guiado pelo processo de cura do 

paciente e não pelas necessidades profissionais individuais”45 (2011, p. 517, 

tradução nossa). 

 A organização interna tem sido influenciada por critérios de desenho urbano, 

estabelecendo-se pontos de conexão e orientação, acessos simplificados, vias 

de deslocamento interno com separação de fluxos de usuários e bens, 

diferença de aparência entre as áreas, otimização da operacionalização por 

sistemas de transporte automatizados. 

                                                     

45 [...] following a path guided by the patient’s healing process and not the needs of individual healthcare 
professionals (physicians, nurses, technicians, managers, bureaucrats and economists). (NORD, 2011, p. 517) 
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“A questão da integração entre atividades no HU está intimamente ligada ao design 

de eficientes sistemas de relação espacial, a otimização dos fluxos e rotas e a fácil 

orientação” (Nord, 2011, p.616, tradução nossa)46. 

 

       

Figura 43: Legacy Salmon Creek Hospital, Vancouver e Orbis Medical Park, Sittard - Holanda. 

Fonte: (VERDERBER, 2010; NORD, 2011)  

O conceito de organização em campus, como um complexo de edifícios, onde as 

instalações do hospital, dos centros de pesquisa, centro universitário, empresas e demais 

instalações de serviços necessárias se organizam de maneira integrada, tem sido adotado 

frequentemente nos hospitais universitários ou centros assistenciais de pesquisa (NORD, 

2012). Buscando espaços físicos que colaborem com a integração das funções de assistência, 

ensino e pesquisa, essa configuração objetiva equilibrar as relações de proximidade e 

distância que os diversificados programas de uso exigem. Assim como, há uma preocupação 

direcionada aos meios eficientes de interligar as diferentes áreas do complexo, como na 

Figura 43. 

Nesta ideia de campus, ao mesmo tempo que pode haver o conforto de estruturas de 

serviço que apoiam as demandas do hospital universitário, tais como hotel e banco, não há 

como prerrogativa o isolamento, mas uma intenção integradora à malha de serviços e de 

transportes da cidade para que seja amplamente acessível à população como no hospital 

universitário em Groningen, como mostra a Figura 44. 

                                                     

46 The issue of integration between activities at the university hospital is closely linked to the design of efficient 
spatial relation systems, the optimization of flows and routes and easeof orientation. (NORD, 2011, p. 616) 
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Figura 44: University Medical Centrum Groningen, Holanda – projeto de ampliação do complexo hospitalar 
universitário. 

Fonte: (NORD, 2011) 

Nesse sentido, corrobora a visão de Verderber (2010) para integração do hospital na 

cidade de que o “hospital não é uma ilha”, mas faz parte de um “ecossistema humano”, um 

sistema urbano de interdependentes subsistemas, onde nenhum aspecto é inteiramente 

autônomo em relação a outro. Este conceito está baseado na noção de que a sustentação da 

vida com qualidade depende de um frágil sistema natural condicionado a uma diferente 

percepção do mundo e maneira de encarar os problemas (VERDERBER, 2010). Não se trata 

apenas de o ambiente construído manter uma relação estável com o ambiente natural, 

reduzindo o impacto das alterações que provoca neste e potencializando a interface das 

soluções formais com ele. Mas também um entendimento sobre o ambiente construído 

como um sistema em que diferentes agentes mantêm uma interação contínua que colabora 

para a saúde como um todo. 

O espaço do hospital na cidade é integrado à vida urbana, aberto e acessível, 

mesclando-se de forma a oferecer áreas para uso público e assim se fazer presente e 

participativo na vida na cidade, conforme ilustra a Figura 45. Sendo parte de um sistema, é 

um espaço de interface em que aqueles que o habitam podem se beneficiar positivamente 

do contato com a vida citadina e os cidadãos podem usufruir de espaços no entorno do 

edifício e dentro de alguns limites do seu interior que oferecem qualidade (CABE, 2009). A 

complexidade e a dimensão espacial que as múltiplas funções lhe conferem, associadas às 

expectativas desse tipo de integração, têm levado o programa de arquitetura a extrapolar o 

edifício em si, expandindo-se para a cidade e estabelecendo relações espaciais de integração 
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com seu entorno, como uma extensão dos espaços públicos da cidade (SETOLA e 

BORGIANNI, 2016). 

 

Figura 45: Projeto do campus médico MetroHealth Cleveland com obra em andamento 

Fonte: (KRAUS e HANSON, 2016) 

Em termos de espaço urbano, o hospital contribui qualitativamente para a cidade, 

constituindo um lugar que estimule o cultivo da saúde, que possibilite o desfrute da 

natureza e que proporcione qualidade ambiental na paisagem, integrando-se às 

características naturais do lugar (VERDERBER, 2010). A adoção de parques abertos no 

hospital tem sido uma solução que agrega variadas qualidades espaciais; eles tanto acolhem 

a prática de atividades, lazer, interação social de pacientes, funcionários e cidadãos, quanto 

são marcos na paisagem e referenciais urbanos.  

Nessa perspectiva, o local de implantação tende a se relacionar com as diversas 

centralidades47 das cidades, onde podem ser pensados urbanisticamente como pontos de 

conexão e orientação. Dessa forma, o hospital é integrado à rede de serviços de 

infraestrutura urbana que garante sua acessibilidade e o torna um lugar de encontro para 

uma região (KRAUS e HANSON, 2016). 

                                                     

47 O entendimento de centro na cidade tem em si relatividade, sobretudo nas metrópoles urbanas, pois pode 
haver um centro relativo a um bairro, a uma região, a várias regiões. O centro da cidade não é necessariamente 
apenas um no sentido tradicional da palavra. 
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Entende-se que a interação no ecossistema humano conceitualmente impacta o 

edifício em si, a sua forma e aparência, privilegiando a minimização da ruptura com o mundo 

exterior na expressão da arquitetura de um hospital mais aberto e integrado à cidade. Sobre 

esse aspecto, Nord (2011) destaca os esforços de dotar o edifício e seu entorno de 

“normalidade” por meio da adoção de linguagens tradicionalmente pertencentes ao tema da 

habitação na arquitetura dos hospitais, criando uma interface que sugira a percepção de 

familiaridade e minimizando a separação do contexto urbano para o espaço hospitalar, 

como no projeto apresentado, por exemplo, na Figura 46. 

Nesse sentido, contribui também a inserção de usos comerciais e de serviços no nível 

da via pública, estabelecendo relações de interação com transeuntes e habitantes do 

entorno. (FRANCE, 2011) Da mesma forma, a criação de espaços públicos no próprio interior 

do hospital ou a inserção de pontos de acesso do transporte público no seu interior, 

possibilitando livre trânsito da população, aproxima-o da naturalidade do cotidiano da 

cidade (SETOLA e BORGIANNI, 2016). 

   

Figura 46: Hôpital Corentin Celton, Paris, France 

Fonte: (L'AGENCE FABRICE DUSAPIN ARCHITECTE, 2014) 

As relações com a recuperação da memória, história e também com a natureza no 

sentido de construção do lugar são subjacentes ao conceito de ecossistema humano. A 

relação entre as comunidades e as áreas livres públicas oferecidas pelo hospital podem ser 

estimuladas por referenciais culturais locais (KRAUS e HANSON, 2016). Assim Verderber 

(2010) sugere que o local de implantação seja integrado na comunidade, criando-se um 

sentido de lugar para os habitantes; buscando autenticidade através do respeito às tradições 

vernaculares e a valorização da natureza local, considerando uma integração da arquitetura 

com a natureza de modo a valorizar sua ação terapêutica sobre os indivíduos. Isso corrobora 

também para a minimização do impacto paisagístico e ambiental possível. 
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Os benefícios à saúde oferecidos pelo contato com a natureza em termos de vivência 

do ambiente construído são uma ideia que adquiriu força a partir de estudos científicos 

(ULRICH, 1984, 2002). Verderber (2010) argumenta que o ambiente natural está presente no 

espaço como uma ação terapêutica sobre os indivíduos há muito tempo na história dos 

ambientes de saúde, desde a antiguidade na Grécia, reforçando seus aspectos positivos e os 

benefícios da exploração da relação com estes para o restabelecimento da saúde.  

O reconhecimento de que o contato com a natureza produz efeitos positivos no 

paciente, contribuindo para sua recuperação, tem estimulado a integração interior e exterior 

nos espaços hospitalares, produzindo configurações físicas mais integradas com a natureza 

(ULRICH, 2002; FORBES, 2005; MARCUS, 2006). Assim, os espaços naturais têm se tornado 

recorrentes na arquitetura atual do hospital, uma vez que qualificam a experiência no 

ambiente, produzem bem-estar e contribuem para a melhora do processo de recuperação 

do paciente. A presença da natureza é buscada desde a definição do acesso ao hospital, 

como no exemplo da Figura 47 no hospital australiano. 

  

Figura 47: St. Olav’s Hospital – Trondheim, Norway e Gold Coast University Hospital - Australia, Queensland. 

Fonte: (VERDERBER, 2010; NORD, 2012) 

A busca por integração dos espaços com a natureza tem levado à previsão de usos de 

terraços, coberturas, pátios e jardins, relacionando-os a atividades no próprio exterior ou no 

interior do edifício, como o projeto de terraços para integrar o interior com o exterior da 

Figura 47. Além disso, as características das configurações internas contribuem para facilitar 

e reforçar essa integração através de desenhos, materiais, aberturas, entre outros, buscando 

maior fluidez entre o espaço fechado e o aberto, ao que Verderber (2010) chama de 

terapeutilização do espaço. Este conceito exprime a potencialização das relações interior e 

exterior, buscando o rompimento das barreiras entre um e outro, permitindo um contínuo 

ir, vir e estar intencionalmente projetado através de transparências e vazios que vão ao 
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encontro do sentido da promoção da saúde como um direito fundamental humano, como o 

exemplo da Figura 48. A terapeutilização 

[...] Vincula a interpretação do espaço como sendo serializado, como camadas, 
colados, sobrepostos, transparente e fluido. É sobre a criação de espaços seriados 
do público, para o semipúblico, para o semiprivado, para o privado. É sobre o ‘em - 
entre’ espaços e sobre ilusão48 (VERDERBER, 2010, p.59, tradução nossa). 

A presença da natureza no espaço hospitalar ocorre de diversas maneiras; como a 

exploração do potencial estético da água; uso do telhado / cobertura para entradas de luz e 

contato com o céu ou como áreas de uso acessíveis às pessoas, conformação de pátios e 

jardins terapêuticos; entre outros. Há também a opção de “substitutos” artificiais quando 

não houver possibilidade de integração direta (Figura 49). 

 

Figura 48: Banner Estrella Medical Center – Phoenix, 
USA – espaço de meditação 

Fonte: (VERDERBER, 2010) 

 

Figura 49: Clemson University – USA – protótipo de 
quarto de internação painel com representação natural 

Fonte: (VERDERBER, 2010) 

Nesse aspecto, os argumentos que fortalecem o contato, mesmo que artificial, com a 

natureza estão relacionados com a ideia da influência do ambiente no paciente em seu 

processo de cura. O entendimento do ambiente construído como um suporte terapêutico se 

origina em estudos sobre as relações entre ambiente e comportamento da psicologia 

ambiental (ULRICH, 2000; DILANI, 2001, 2005). A abordagem de uma “arquitetura 

terapêutica” se baseia na ideia de que o espaço, além de funcional, seja capaz de 

proporcionar bem-estar através da qualificação do ambiente construído, favorecendo os 

processos de recuperação da saúde (DILANI, 2005; VAN DEN BERG e WAGENAAR, 2006).  

                                                     

48 It entails the interpretation of space as being serialized, as layered, collaged, superimposed, transparente, 
and fluid. It is about the creation of serialized space from the public, to semi-public, to semi-private, to private. 
It is about the spaces in-between and about illusion. (VERDERBER, 2010, p. 59) 
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Investigações que buscam entender e aprofundar o entendimento das relações e 

contribuições do ambiente construído para o processo curativo ampliaram a noção sobre 

como a arquitetura poderia atuar ativamente nesse sentido. A visão sistematizada da 

produção nesse campo de pesquisa inspirou iniciativas como a do Evidence Based Design49 

(EBD) e ofereceu um panorama da amplitude de aspectos sobre os quais a arquitetura 

poderia contribuir (ULRICH, ZIMRING, et al., 2008; HAMILTON e WATKINS, 2009; MALKIN, 

2008; VERDERBER, 2005). Provenientes destas discussões e investigações, alguns atributos 

que conferem qualidade terapêutica ao ambiente construído são a legibilidade espacial, 

iluminação natural, minimização de ruídos e provisão de privacidade. 

Sob o ponto de vista perceptivo, a sugestão da influência do ambiente no estado 

emocional e fisiológico, e até mesmo nos resultados clínicos de tratamentos, é a base para 

os conceitos de ambiente de cura e ambiente restaurativo. Malkin (2008) os apresenta como 

aqueles que possuem características ou elementos amenizadores de estresse, inspirando 

reações positivas nos pacientes, no caso do primeiro, e na equipe técnica da saúde, no 

segundo, considerando o elevado grau de estresse e pressão aos quais estão submetidos. 

Ambos se pautam por características presentes no ambiente e elementos do seu interior, 

tais como mobiliários e equipamentos, que produzem uma experiência benéfica para o 

usuário quanto ao relaxamento, a sensação de segurança, a disposição do corpo e o grau de 

alerta da mente através de uma ambiência terapêutica.  

O conjunto de características e elementos que exploram os sentidos inclui a 

exposição à natureza, mobiliário de aparência não institucionalizada, tratamento do espaço 

com diversidade de formas, de cores e acabamentos, a presença de dispositivos que 

permitam controle sobre parâmetros ambientais, como luz, ar e temperatura, inserção de 

“distrações positivas” como aquários, imagens de ambientes naturais, arte figurativa 

(MALKIN, 2008). 

Relacionado ao cuidado centrado no paciente, o ambiente curativo abrange também 

a noção de um cotidiano saudável que inclui outras atividades, além daquelas terapêuticas, 

expressando-se na arquitetura do hospital em aspectos como as possibilidades dadas pelo 

desenho do ambiente de suporte social com área e privacidade para receber amigos e 

                                                     

49 O Projeto Baseado em Evidência constitui-se num método que opera com evidências de pesquisa como 
estratégia de tomada de decisão durante a elaboração do projeto com o objetivo de se alcançar determinado 
desempenho no ambiente construído (TAVARES, SANTOS e BURSZTYN, 2015). 
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familiares, oferta de alternativas de espaço para meditação e espiritualidade, para 

alimentação e para atividades não relacionadas ao tratamento. Pode se citar também a 

oferta de espaços para realização de terapias complementares, tais como música, 

aromaterapia, massagem e acupuntura, disponibilidade de acesso a meios de comunicação e 

informação ao paciente tanto para se conscientizar de sua condição de saúde quanto para a 

interação com as pessoas (MALKIN, 2008, 2012). 

Considerando a relevância do setor de internação para a configuração física do 

hospital, a definição sobre o conceito do ambiente tem uma relação direta com a 

arquitetura do edifício, afetando sua dimensão, funcionamento e aparência. Dessa forma, a 

discussão sobre o quarto de internação envolve aspectos como a segurança do paciente, a 

eficiência da organização do setor e o impacto ambiental do edifício (WAGNAAR, 2006; 

MALKIN, 2008; VERDERBER, 2010). A adoção do quarto com um único leito tem sido 

respaldada em argumentos de melhoria de segurança do paciente, melhor desempenho da 

equipe de enfermagem e também favorável a uma melhor experiência para o paciente com 

consequente redução do período de internação (ULRICH, ZIMRING et al., 2008; MALKIN, 

2008). 

Sobre seu espaço, o conceito de ambiente curativo e a priorização dos aspectos para 

a melhor experiência do paciente têm contribuído para o estabelecimento de um perfil de 

suas características ambientais, tais como organização interna, disposição de áreas e 

ambiência. Destarte, soluções que disponibilizem no leito dispositivos para o controle dos 

parâmetros ambientais do quarto, como iluminação, temperatura do ar, abertura e 

fechamento das janelas, equipamentos eletrônicos têm sido os principais recursos utilizados 

para oferecer suporte terapêutico arquitetônico ao paciente.  

A possibilidade de personalização do ambiente é outro fator a contribuir para uma 

melhor experiência, minimizando a percepção de rompimento com a vida normal; assim 

como materiais de acabamento e mobiliário do referencial estético habitacional, decoração 

com quadros, vasos, entre outros, contribuem na criação de uma atmosfera mais familiar 

(MALKIN, 2008, 2012). 

Além disso, outros aspectos focados em sua configuração física, contemplando a 

organização do quarto em zonas, da família, do paciente e de serviço, o posicionamento do 

banheiro, layout de mobiliário, entre outros, contribuem para definições que oferecem 

privacidade, acessibilidade, posicionamento otimizado de equipamentos, maior segurança 
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do paciente e desempenho da equipe (MALKIN, 2008; HAMILTON e SHEPLEY, 2010). O 

quarto é agregador de um conjunto de atributos diversificado que, com a adoção de práticas 

baseadas no cuidado centrado no paciente, que prevê a concentração do cuidado no leito e 

a maior participação da família no processo do cuidado, tem adquirido complexidade, 

sobretudo por implicar maior número de atividades e requisitos para um mesmo ambiente. 

A discussão a respeito do quarto de internação tem sido orientada por critérios de 

redução da necessidade de transporte do paciente no interior do hospital, de segurança do 

paciente e de melhor desempenho do cuidado através do suporte terapêutico do ambiente 

(MILLER e SWENSSON, 2002; MALKIN, 2008; HAMILTON e SHEPLEY, 2010). Características 

observadas estrategicamente para se obter o melhor desempenho com relação ao conforto 

e bem-estar do paciente se referem às interferências do posicionamento do banheiro e da 

configuração do ambiente para melhores condições de privacidade, integração com o 

exterior, proteção contra ruídos, participação da família, facilidades de manutenção de 

rotina, acessibilidade e desempenho da equipe.  

O conceito de quarto adaptável (acuity-adaptable room) se refere à possibilidade de 

realização de variados procedimentos e cuidados na própria unidade de internação a partir 

de adaptações simples e rápidas no ambiente. Estes quartos têm espaço suficiente, 

configuração física e sistema de instalações preparado para acomodar diferentes níveis de 

cuidado e equipamentos e geralmente são previstos para apenas um paciente (HAMILTON e 

SHEPLEY, 2010; MALKIN, 2008). Reforçam esse conceito a portabilidade progressiva dos 

equipamentos e a tendência de miniaturização, permitindo que um número crescente de 

procedimentos possa ser realizado no próprio leito do quarto (NORD, 2011; HAMILTON E 

SHEPLEY, 2010). 

Independentemente de serem adaptáveis ao nível de cuidado, os quartos individuais 

têm sido frequentemente adotados sob argumentos da oferta da melhor experiência ao 

paciente e a expectativa de melhores resultados terapêuticos, sobretudo nos Estados 

Unidos, onde a oferta privada dos serviços de saúde tem forte expressão e a relação de 

consumo do serviço amplia a força do paciente enquanto consumidor. (VERDERBER, 2010) 
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A experiência e estudos50 com quartos individuais na rotina hospitalar, conforme 

mostra Malkin (2008), sugerem que quartos justapostos no desenho da unidade de 

internação ocasionam menor risco de erro em função do condicionamento da equipe a uma 

situação constante (Figura 50). Soluções espelhadas exigem do profissional a necessidade de 

se recordar das variações entre os quartos para localizar dispositivos, instrumentos ou outro 

elemento qualquer, isso requer um tempo precioso em situações de emergência. 

 

Figura 50: Saint Joseph's Hospital, estudo para quarto adaptável an nível de cuidado em composição 
justaposta. 

Fonte: (MALKIN, 2008) 

A adoção de quartos individuais tem sido defendida principalmente pelos 

profissionais afinados com o EBD e as teorias surgidas a partir das pesquisas que buscam 

evidências de resultados de desempenho do ambiente construído com as atividades 

hospitalares e usuários do espaço. Segundo seus defensores, este modelo de hospitalização 

permite maior flexibilidade, adaptabilidade, funcionalidade e eficiência; e possui a melhor 

eficiência técnica nas condições de contínua evolução tecnológica e rápidas modificações na 

área médica. Nord (2011), em uma pesquisa em hospitais universitários, identificou que este 

modelo tem sido amplamente adotado, possibilitando a implementação de quartos 

universais e adaptáveis ao nível de cuidado, reforçando que as tendências em tecnologia 

apontam para a concentração de conexões para dispositivos periféricos diretamente na 

estrutura do leito.  

Baseado nos estudos realizados no HU infantil de Minnesota, que analisa 

possibilidades inovadoras na experiência do paciente hospitalizado, o “adopt-a-room” é um 

                                                     

50 Nos Estados Unidos, estabeleceram-se por iniciativas da própria sociedade, organizações em prol de 
conquistas de melhorias no hospital. O Center for Health Design desenvolve e estimula estudos, pesquisas e 
projetos nesse sentido e dessa produção têm sido obtidos os resultados aos quais se referem o texto acima. 
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protótipo de um quarto de internação do futuro (Figura 51). O quarto desconsidera o 

zoneamento tradicional das atividades na internação, o leito é encostado numa parede 

convexa, colocado próximo à entrada do banheiro, enquanto a zona da família, junto à porta 

de acesso da equipe, com espaço para guarda de pertences e organização de uma pequena 

copa, o que permite o preparo de pequenos lanches, além da disponibilização de acesso à 

internet e à rede de informações.  

Essa solução possibilitou um maior conforto para a família no quarto, criou uma 

atmosfera caseira e ofereceu uma sensação de acolhimento ao paciente. A tecnologia digital 

instalada permite controle das condições ambientais do quarto a partir do leito, além de os 

dispositivos de transmissão de imagem possibilitar interação digital e acesso a visualizações 

dos espaços públicos do hospital, mantendo conexão com a vida pública e aumentando o 

estímulo para interações.  

  

 

Figura 51: University of Minnesota Children's Hospital - USA - adopt-a-room, protótipo de pesquisa 

Fonte: (VERDERBER, 2010) 

Outro aspecto positivo foi a maior interação da família com a equipe do hospital em 

condições de mais privacidade. Outros estudos sobre a participação da família no processo 

terapêutico e maior permanência com conforto no quarto também apontaram ganhos com 

relação à privacidade e ao conforto. Nesse sentido, as tendências indicam a previsão de 

suportes que permitam a realização de trabalhos pela família no ambiente do quarto 

(VERDERBER, 2010; NORD, 2011). 

Quartos individuais demandam mais espaço e deslocamentos, por isso a 

descentralização do serviço de enfermagem em pequenos postos satélites otimiza o 
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trabalho, além de prover uma maior aproximação com o paciente, aumentando sua 

segurança (MALKIN, 2008). A associação deles à redução de infecção hospitalar também tem 

contribuído para a ideia de segurança desta solução no ambiente do hospital (ULRICH, 

ZIMRING et al., 2008; VAN DEN BERG e WAGENAAR, 2006). 

Apesar das vantagens que os quartos individuais oferecem, Verderber (2010) 

considera que, com relação à segurança contra a infecção hospitalar, não há evidências 

científicas suficientes, além de que a ideia de unidades de internação inteiramente 

compostas por eles encontram dificuldades para viabilização do ponto de vista econômico, 

técnico, operativo e sustentável. Ele argumenta que o modelo requer maior número de 

profissionais dedicados e revisão de sistemas de trabalho, também implica maior custo e 

investimento, pois há necessidade de maior área construída para menos leitos, ao mesmo 

tempo em que há uma tendência à redução de profissionais de enfermagem, com a carência 

já sentida em algumas partes do mundo. 

Do ponto de vista da sustentabilidade, há de considerar os impados da elevada 

demanda de recursos e área construída que implica. Além de ser necessário aprofundar 

estudos com relação aos efeitos no paciente que não dispõe de acompanhantes e as 

possibilidades de potencialização de sensações como isolamento, insegurança e abandono 

em quartos individuais ou, ainda, conforme salienta Okamoto (2015) há a implicação de 

aspectos culturais sobre a preferência e bem-estar em quartos individuais. Há benefícios na 

convivência com outros pacientes que pode ser também estimulante ao processo de 

restabelecimento ao prover apoio emocional.  

Tais discussões sobre o modelo de hospitalização tendem a soluções que possuam 

maior potencial de diversificação como hospitais mistos com quartos individuais e duplos 

totalmente flexíveis ou, ainda, enfermarias de três, quatro e seis leitos. Para tanto, buscam 

soluções capazes de preservar as qualidades ambientais de privacidade, autonomia e 

participação da família, privilegiando espaços coletivos, com alternativas sustentáveis para o 

hospital (VERDERBER, 2010; OKAMOTO, 2015). 

2.3. Previsões e tendências para o hospital, instigação para a arquitetura 

[...] o histórico e tradicional modelo baseado na hospitalidade está agora 
claramente ultrapassado. De fato um modelo integrado deveria ser estabelecido, 
capaz de implementar e reduzir custos: o atual modelo de hospital é caracterizado 
pela proximidade de serviços, a otimização de rotas e fluxos, transporte 
automatizado, o frequente uso de equipamentos especializados, alto nível de 
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segurança e contenção de risco e alta capacidade e complexidade de serviços com 
relativamente contida capacidade de internação (NORD, 2011, p. 516). 

As inovações tecnológicas combinadas com o panorama social de melhorias na 

qualidade de vida são as propulsoras de um futuro de transformações para o hospital. As 

tendências sobre as atividades hospitalares preveem enfoque crescente sobre o cuidado 

crítico e intensivo com redução do tempo de internação, progressiva interoperatividade 

entre os setores hospitalares de maior concentração tecnológica, desenvolvimento e 

generalização da prática de medicina personalizada, sistematização da telemedicina na 

rotina do cuidado. Buscam-se também técnicas de cuidado, utilizando-se de nanotecnologia, 

hologramas do corpo humano para planejamento e estudo de procedimentos, ampliação da 

integração funcional entre o cuidado, ensino e pesquisa, inserção de novos atores no cenário 

da prática hospitalar dos grandes centros de pesquisa, tais como empresas, para otimizar 

processos de transferência tecnológica a sociedade (NORD, 2012). 

Estas progressivas modificações nas práticas hospitalares já começaram a acontecer e 

a afetar o espaço no edifício, colocando uma série de requisitos para a arquitetura dos 

hospitais com interferências no programa, no dimensionamento, nas demandas ambientais, 

no grau de tecnologização do edifício. Entre as demandas e recursos exigidos, incluem-se o 

grande uso de sistemas de informação e comunicação, conectando virtualmente os setores 

para interação de fluxos operativos; a reformulação de espaços técnicos hospitalares em 

layouts que incorporam novos equipamentos e tecnologias de processamento; a ampliação 

de áreas dedicadas a trocas de informação científica; a previsão de novos espaços integrados 

ao hospital como empresas, bancos, restaurantes, na medida em que se diversificam os 

usuários do espaço hospitalar, entre outros.  

Por sua vez, as inovações e desenvolvimentos tecnológicos na arquitetura e 

engenharias contribuem para que a disponibilidade de recursos aumente a capacidade de 

dotar o edifício hospitalar de características para enfrentar tais demandas e desafios. 

Destacam-se aqui inovações em termos de materiais, tais como as propriedades 

antimicrobianas que tapetes, forros e outros materiais podem assumir; materiais com 

composições que lhes dão capacidades filtrantes de poluição da atmosfera, vidros dotados 

de tecnologia que permitem alterar entre a propriedade de transparência e opacidade, 

também com propriedades filtrantes de radiação solar, que reduzem a transmissão de carga 

térmica entre o exterior e o interior do edifício, painéis para fachadas ou telhas com 
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capacidade de captação de energia, entre outros desenvolvimentos que vêm sendo 

realizados. 

Citam-se também inovações em relação a sistemas e instalações tornando o edifício 

“inteligente”, tais como a automatização de sistemas de abertura e fechamento de 

esquadrias, de painéis de fachada, de sistemas de ventilação e iluminação, de transporte de 

materiais, insumos e bens, de sistemas de acesso e assim por diante. Assim como sistemas 

de processamento que permitem monitoramento das condições dos espaços e controle de 

acionamento de dispositivos e outros sistemas relacionados. 

Em termos de projeto, destacam-se métodos e algumas estratégias desenvolvidas 

como o open design, que baseia o projeto em análise de inter-relações e fluxos de diferentes 

partes sob expansão, o IBS, sistema de construção integrada, e o open building, baseado no 

reconhecimento das partes variantes e invariantes. Sobre este último, Nord (2011) identifica 

que, em projetos para hospitais, as áreas de setores sociais, convivência e lazer, têm sido 

consideradas como estáveis, com menor variabilidade de configuração física ao longo do 

tempo e priorização dos aspectos de humanização em suas soluções espaciais; enquanto 

que as áreas tecnológicas dos setores técnicos da assistência são instáveis, necessitando de 

reconfigurações físicas em curto prazo. Há priorização dos aspectos técnicos como 

dimensionamento, estrutura, reserva de área, modulação, nas definições de desenho. O 

autor salienta que o projeto de um hospital é um “trabalho em progresso”, que não se 

encerra com a entrega da obra, mas permanece com o funcionamento dos serviços, 

precisando ter concepção de máxima flexibilidade espacial, estrutural, operacional. 

Todos esses recursos de que a arquitetura dispõe para o enfrentamento dos desafios 

promovem soluções arquitetônicas para o edifício tão sofisticadas quanto os equipamentos 

e recursos médicos que o edifício abriga e exacerbam o caráter tecnológico do hospital. A 

tendência da sofisticação do edifício é paralela à modificação da atuação do hospital em seu 

perfil de atendimento, limitando-o a aspectos estratégicos.  

Nesse sentido, a previsão é de que a rede assistencial, fundamentada no cuidado 

primário preventivo, tenderá a se fortalecer estabelecendo-se plenamente como o padrão. 

Nesta haverá mega e micro hospitais, os mega-hospitais serão poucos e concentrados nos 

grandes centros urbanos, serão o último recurso do enfermo; já os micro-hospitais, com até 

50 leitos, multiplicar-se-ão próximos às comunidades, estabelecendo pontes de recursos 

remotos.  Diversos equipamentos de saúde, de diferentes especialidades ou polifuncionais e 
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em escalas menores, tendem a ser instalados de forma disseminada para atender a 

diferentes demandas de cuidados (VERDERBER, 2010; NORD, 2011). 

Simultaneamente, em razão das facilidades de acesso à informação, o paciente tende 

a ser cada vez mais exigente com relação aos serviços de saúde que recebe, pressionando 

para melhoria do acesso à assistência e sua qualidade, o que inclui o ambiente no qual 

recebe o cuidado. Nesse sentido, a valorização dos aspectos do edifício que oferecem maior 

bem-estar ao usuário e melhor interação tendem a ganhar maior expressão, colaborando 

para isso o desenvolvimento de projetos baseados em uma arquitetura terapêutica e com 

uma abordagem humanística. (DILANI, 2015; CABE, 2009) 

Isso inclui uma busca de aproximação do ponto de vista dos diversificados usuários, 

desde os funcionários da saúde e de apoio, administrativos, da família que participa do 

tratamento, até os visitantes. Objetiva-se atender necessidades tão sutis quanto 

importantes e que, muitas vezes, não são comtempladas pelo projeto nos hospitais, como 

por exemplo, espaços para guarda de pertences dos familiares ou de funcionários em áreas 

administrativas e espaços para receber visitantes externos ao quarto de internação.  

Além disso, as exigências do cuidado centrado no paciente, tendendo a uma 

participação cada vez maior dos acompanhantes e familiares, a concentração do cuidado no 

leito, associação de terapias alternativas ao tratamento convencional e à oferta da melhor 

experiência ao paciente, entre outros, em prol de melhores resultados no cuidado como um 

todo, demandam programa, áreas, configuração física dos ambientes e relações espaciais 

específicas que tendem a se sofisticar através de pesquisas e estudos, tais como naquela 

realizada para o adopt-a-room. 

Assim, os espaços para a família adquirem área de trabalho e outras estruturas que 

permitam a maior e melhor permanência dos familiares no hospital de modo a levarem uma 

vida o mais próxima possível daquela vivida em seus domicílios. O equilíbrio entre as 

necessidades de privacidade e cuidado tende a soluções na configuração do ambiente e 

recursos nele inseridos. O programa arquitetônico inclina-se a absorver um número maior 

de ambientes e espaços para atividades pessoais, de relaxamento, lazer e socialização, 

oferecendo alternativas de ambiência ao paciente e aos funcionários. O desenho do edifício 

e seus acessos e percursos internos de fácil apreensão permitem maior acessibilidade e 

promovem o trânsito livre de pacientes e demais usuários, maior integração social das 

pessoas (WAGNAAR, 2006; MALKIN, 2008; VERDERBER, 2010; NORD, 2011). 
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Segundo Verderber (2010), o papel terapêutico do ambiente natural na experiência 

curativa deverá ser cada vez mais exacerbado, com o edifício tornando-se mais adaptado a 

condições naturais locais, assumindo crescentemente formas antropomórficas, orgânicas, 

biofílicas e um imaginário antimáquina. O contato do individuo em seu interior com o 

ambiente exterior tende a se “desmaterializar” por meio de soluções com transparências 

progressivas e recursos tecnológicos de ambientes de imersão sensível nos quais o contato 

com ambientes naturais é simulado em realidade virtual. O autor considera que o 

desenvolvimento dos estudos e de investigações sobre as contribuições benéficas do 

ambiente construído para a saúde fará surgir um novo campo arquitetônico com o design 

terapêutico. 

O projeto do hospital irá se ampliar e solidificar enquanto um campo transdisciplinar, 

rompendo relações colaborativas limitadas. A contribuição de outros profissionais, tais como 

enfermeiros e psicólogos, é pouco considerada na produção do espaço, especialmente no 

Brasil. Com relação a isso, tanto Nord (2012) quanto Verderber (2010) preveem que as 

barreiras disciplinares tendem a se desfazer na fusão do design com as ciências da saúde 

face à crescente necessidade de aproximações colaborativas e interdisciplinares na 

resolução de problemas com respeito ao ambiente construído para a saúde humana. As 

equipes de projeto se estabelecerão com a incorporação permanente e sistematizada de 

profissionais do campo da arquitetura, engenharias civil, mecânica, elétrica, mecatrônica, 

robótica, medicina, enfermagem, psicologia, reabilitação e entre outras. 

Nesse sentido, as equipes com esse perfil possivelmente encontrarão bons resultados 

na concepção dos espaços de trabalho. Os hospitais com maior diversidade de naturezas de 

profissionais e novas relações de trabalho multidisciplinares exigirão inovações em seus 

ambientes que estimulem a troca e a elaboração de ideias. Nord (2011) aponta que o 

hospital requer uma rede de trabalho que comporte sobreposições, ambiguidade e 

multiplicidade, exigindo uma abordagem de projeto que conceba uma organização mais 

entrelaçada, flexível, conectável e menos estruturada, rígida e hierárquica, como é 

observado mais frequentemente.  

Uma abordagem mais livre considera que as várias formas de colaboração e 

interação profissional não ocorrem necessariamente em áreas predefinidas e que espaços 

de interação social, como lounges, cafeterias e salas de reunião, também devem ser 

considerados nessa rede. Transparências que permitam maior visualização das ações e 
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atividades internas do hospital promovem integração, estimulam a colaboração e permitem 

maior empatia com pacientes e demais usuários não técnicos da saúde. 

As buscas pela integração tenderão a soluções com maior proximidade com a cidade. 

(KRAUS e HANSON, 2016) A complexidade espacial dos mega-hospitais tem se valido de 

recursos do desenho urbano para a organização do seu conjunto, com as áreas de circulação 

sendo valorizadas e espaços como lobbys sendo pensados como pontos de conexão e 

orientação. (SETOLA e BORGIANNI, 2016) Nos projetos recentemente construídos, os 

acessos têm sido simplificados, observados a separação de fluxos de usuários e bens, 

tratamentos de cor, materiais e forma, dando legibilidade e identidade aos diversos setores 

e/ou edifícios, múltiplas possibilidades de conectividade horizontal para reduzir 

deslocamentos, conectividade vertical, considerando a progressiva redução de pacientes nos 

andares mais altos. (NORD, 2012) 

Verderber (2010) prevê que a crescente importância da qualidade da vida em 

comunidade e da casa sendo a base do cuidado à saúde levará a habitação a se tornar uma 

clínica virtual. O desenvolvimento e incorporação prática da telemedicina na rotina 

hospitalar, ampliação de técnicas cada vez menos invasivas, recursos de microimplantes 

para monitoramento das condições fisiológicas, conectando a equipe da saúde diretamente 

ao paciente, contribuem para a estruturação cada vez maior de meios para o cuidado 

domiciliar ou home-care. Nesse sentido, se entende que o desenvolvimento tecnológico 

promove o resgate da casa como lugar do cuidado, oferecendo um ambiente com o máximo 

de humanização ao paciente e no qual a produção do espaço do próprio hospital se inspira 

para minimizar efeitos de estresse. 

A tecnologia de comunicação foi revolucionária ao tornar possível a realização de 

procedimentos a distância. O fato de as barreiras físicas já não serem mais um obstáculo cria 

novas possibilidades, como a prestação de serviços “transnacionais”, que viabiliza o 

estabelecimento de uma rede de serviços em escala global. As barreiras para o 

desenvolvimento, nesse sentido, para Verderber (2010), são de ordem legal e cultural. Com 

relação às áreas técnicas hospitalares, as previsões são de uso crescente de equipamentos 

de imagem em cirurgias, exigindo salas especiais e proximidade ou presença destes; 

ampliação das cirurgias robóticas com exigências específicas, uso de sistema automatizado 

pré-analítico em laboratórios e ampliação da necessidade de trabalho intelectual nestes; 

além da ampliação do uso do quarto adaptável na internação (NORD, 2011). 
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As previsões de transformações e novas condições a serem criadas para o hospital 

exigem buscas por encontrar meios de aproveitar ao máximo os edifícios obsoletos, os quais 

só serão descartados em último caso. Nessa linha de pensamento, o reaproveitamento de 

materiais descartados deverá ser potencializado, deixando como último recurso o uso de 

materiais novos, retirados da natureza, para a construção. (VERDERBER, 2010) 

Para Nord (2012), os hospitais do futuro são aqueles que atendem às metas globais 

de sustentabilidade, humanização e excelência. No que corrobora e complementa Verderber 

(2010), ressaltando que o caminho de evolução para a arquitetura de ambientes de saúde é 

desenvolver-se no sentido de oferecer uma solução simultaneamente funcional e estética 

para a sociedade da forma mais democrática, no sistema público, dirigida àqueles que nunca 

teriam acesso a ela de outra forma.  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DA ARQUITETURA DO HUCFF 

O edifício do HU-UFRJ tem em torno de 110.000 m² de área construída e não 

plenamente utilizada, tem planta livre da estrutura com vigas e pilares em sistema 

ortogonal, facilitando arranjos internos, bem como um sistema de distribuição de 

instalações em shafts51 disseminados pelo edifício de maneira racionalizada. Há ainda 

entrepiso técnico que permite livre acesso para manutenção, um conjunto de elevadores 

que facilitam o trânsito interno do hospital, além de harmonização entre fachada e estrutura 

com as aberturas moduladas. Então, quais são as características em sua arquitetura que 

impossibilitam sua adequação ao programa de um hospital atual de excelência? Por que ele 

não é capaz de atender aos desafios colocados? 

A opção por realizar uma avaliação do edifício frente às exigências da atualidade 

busca responder a estas questões sob uma perspectiva prática, possibilitando em sua análise 

e desdobramentos inter-relações com os conteúdos teóricos estudados anteriormente. Para 

este fim, foi necessária a elaboração de uma sistemática de avaliação específica para 

verificar se o edifício atende aos requisitos apresentados pela atualidade a um hospital 

universitário de excelência.  

Nesse sentido, a seleção entre os sistemas de avaliação existentes para a arquitetura 

de ambientes de saúde de referencias de apoio contribuiu na elaboração do instrumento de 

avaliação utilizado na pesquisa. Os atuais meios de avaliação do edifício hospitalar se 

originam do desejo de elevar os padrões de projeto na saúde e alcançar a excelência a partir 

de conceitos e diretrizes embasados nos modelos e propósitos que emergem do ideário da 

promoção a saúde. Entre os sistemas de avaliação nota-se a preocupação em equilibrar a 

mais avançada tecnologia com um ambiente humano, acolhedor e positivamente 

significativo nos hospitais. A coerência desta observação com os estudos realizados sobre a 

arquitetura contemporânea dos hospitais fortaleceu-a como critério para escolha do AEDET 

e Hospital POE como referências. 

                                                     

51 Dutos verticais construídos no interior do edifício para a passagem de instalações. 
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O AEDET52, Achieving Excellence Design Evaluation Toolkit, é uma ferramenta para 

avaliação da qualidade de projetos de edifícios de saúde desenvolvida no Reino Unido pelo 

Serviço Nacional de Saúde, National Health Service, (NHS) através de parceria com a 

Comissão de Arquitetura no Ambiente Construído53 (CABE), o Conselho da Indústria da 

Construção (CIC) e a Universidade de Sheffield. (DEPARTMENT OF HEALTH - DH ESTATES 

AND FACILITIES, 2008) A avaliação oferece um perfil das forças e fraquezas de um projeto ou 

edifício para apoiar tomadas de decisão. O Hospital POE54 Program of the Canadian 

Departament of Health and Welfare, é um sistema de avaliação de desempenho dos 

hospitais canadenses cujos resultados alcançados e material pesquisado fomenta um banco 

de dados nacional para compartilhamento das experiências e aplicação em novos projetos. 

(ZEISEL, 1989) 

Importante salientar sobre esses sistemas, adotados como referencias, que a 

avaliação a que se propõem não é de garantir atendimento às regulamentações, normas e 

afins, mas têm como principal objetivo promover a excelência do projeto. Da mesma 

maneira, a sistemática de avaliação aqui elaborada visa uma análise qualitativa do espaço, 

apesar de considerar algumas recomendações e parâmetros de normas e legislações em 

alguns aspectos da avaliação. Dito isso, o método adotado para a elaboração do instrumento 

de avaliação do edifício do hospital se constituiu nas seguintes ações: 

1. Revisão de referências para elencar os principais requisitos da arquitetura para 

um hospital de excelência na atualidade, assim como os principais critérios 

atribuídos a cada um deles; 

2. Definição do requisito estratégico através da aplicação da ferramenta matriz de 

influências para auxiliar a ponderação da relevância dos requisitos entre si, 

                                                     

52 A avaliação, baseada numa série de questões simples e não técnicas, pode ser realizada por qualquer pessoa 

envolvida no processo de produção e uso do edifício. Sua adoção tem influenciado na determinação e 
gerenciamento dos requisitos de projeto na área de saúde do setor público e privado britânico, tanto para 
novas construções quanto reformas. (DEPARTMENT OF HEALTH - DH ESTATES AND FACILITIES, 2008) 

53 CABE - Commission for Architecture in the Built Environment./ CIC - Construction Industry Council 

54 Em português Avaliação Pós-Ocupação é um processo de avaliação aplicado passado algum tempo de uso do 

edifício, focalizando necessidades de seus ocupantes e a partir do qual produz ponderações sobre as 
consequências das decisões de projeto no ambiente construído. 
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permitindo assim o direcionamento dos aspectos a privilegiar na avaliação do 

edifício, otimizando-a; 

3. Estabelecimento dos critérios e parâmetros a serem utilizados a partir da revisão 

da literatura técnica sobre o requisito estratégico para o hospital.  

A sistemática de avaliação é elaborada a partir da visão sobre o conjunto de 

requisitos necessários ao atendimento da condição exigida e sua aplicação, na busca por 

reconhecer no edifício as características que satisfaçam os requisitos, por meio da análise de 

fotos, desenhos esquemáticos e projeto de arquitetura. Com essa verificação, identificam-se 

as características e particularidades que participam das dificuldades do edifício em atender 

aos desafios colocados. Ao mesmo tempo, o conhecimento adquirido com o levantamento 

historiográfico complementa e fortalece o arcabouço teórico com o qual a análise do edifício 

é realizada, possibilitando um campo ampliado da compreensão das razões da 

impossibilidade de atendimento. Permeia a análise a experiência adquirida pela autora com 

o desenvolvimento de projetos e diversas visitas técnicas no HUCFF desde 2009 através do 

Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde. 

Neste capítulo, são apresentados, nas três primeiras seções, o processo de 

elaboração do instrumento de avaliação, a descrição da sistemática de avaliação em si e a 

aplicação da mesma no edifício para verificação das condições de satisfação aos requisitos. 

Por último, a discussão dos resultados. 

3.1. Requisitos, condições espaciais relevantes para o hospital de excelência. 

O hospital de ensino/universitário tem sido reconhecido pelo seu potencial 

estratégico e vem se consolidando no contexto euro-americano como avançado 

equipamento da rede de saúde com a missão de produzir conhecimento, disseminando e 

compartilhando o mesmo na rede e facilitando a disponibilização dos benefícios à sociedade 

por meio da transferência tecnológica.  

Este perfil requer condições específicas de programa, espacialidade, instalações, 

materialidade e organização, entre outros, que compõem um cenário de desafios à 

arquitetura. É necessária a compreensão e o estabelecimento de um quadro de elementos 

referenciais, sintetizando os conceitos, necessidades e tendências, a partir do qual um 

instrumento de avaliação do edifício do HUCFF tenha condições de ser elaborado. Este 

quadro, aqui apresentado como quadro de requisitos de arquitetura do avançado hospital 
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de ensino, é o ponto de partida para a construção da sistemática de avaliação aplicada no 

edifício e está baseado na produção técnica especializada europeia e na norte-americana 

que, tradicionalmente, oferecem os exemplos considerados no contexto profissional 

brasileiro. 

A identificação dos requisitos necessários partiu da revisão da literatura técnica sobre 

projetos de arquitetura focados em hospitais, tendo sido utilizados os trabalhos de Nord 

(2011), Verderber (2010), Malkin (2008), Hamilton (2009) (2010), Ulrich (2008) e Wagnaar 

(2006). Também incluiu o estudo das recomendações da Joint Comission (2008) dos Estados 

Unidos para o “hospital do futuro” e o trabalho de análise da estrutura hospitalar pública 

francesa, coordenado por Chantal Maës, do Ministère de La Santé et des Solidarités (2011), 

com a finalidade de estudar meios de enfrentamento dos desafios atuais da arquitetura no 

contexto de edificações antigas. Além disso, realizou-se consulta para observação das 

soluções e abordagens da arquitetura contemporânea à coletânea de apresentação de 

projetos de hospitais (UFFELEN, 2012) e à estudos de caso voltados para o tema da 

sustentabilidade (GUENTHER e VITTORI, 2013), bem como à proposta de projeto para o 

concurso internacional “Six All India Institutes of Medical Sciences like Apex Healthcare 

Institutes” realizado pelo Governo Indiano em 2006, para um conjunto de hospitais 

universitários em diferentes localizações na Índia, do escritório alemão Heinle, Wischer und 

Partner Freie Architekten (2007).  

Outra vertente pesquisada que contribuiu na identificação dos requisitos foram os 

periódicos especializados nacionais e internacionais. Aqueles de publicação recente foram 

explorados com relação às matérias sobre projetos de hospitais, tecnologias em uso, 

conceitos de arquitetura aplicados e opiniões de profissionais da arquitetura e outros 

relacionados à construção do hospital. Os periódicos nacionais consultados foram a Revista 

FH, Ambiente Hospitalar, Revista IPH, Finestra, Projeto e AU e os internacionais foram 

Healthcare Design, Healthcare Facilities Today (EUA), Architecture Hospitalière (França) e 

World Health Design (Suécia). Por último, o conjunto de itens abordados na ferramenta de 

avaliação AEDET (DEPARTMENT OF HEALTH - DH ESTATES AND FACILITIES, 2008) e no 

Hospital POE Program of the Canadian Departament of Health and Welfare (ZEISEL, 1989) foi 

considerado como referência tanto para complementação na identificação dos requisitos 

quanto como apoio ao processo de síntese e elaboração do quadro síntese. 
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O extenso conteúdo abrangido pela revisão e estudo destas referências exigiu uma 

estratégia de organização que permitisse o processamento, síntese e sistematização. Assim, 

foi realizado um levantamento das características e tendências da assistência hospitalar para 

reconhecimento das demandas apresentadas à arquitetura. Este levantamento resultou em 

um “Quadro Síntese de Demandas para a Arquitetura Hospitalar” apresentado no Anexo 5, 

no qual cada característica no campo da saúde está relacionada a uma demanda relativa ao 

espaço necessária para sua realização. A organização das informações neste quadro ajudou 

no reconhecimento dos requisitos, o que se desenvolveu nas seguintes etapas: 

 associação das demandas com aspectos da arquitetura do hospital; 

 organização destes aspectos em categorias segundo os diferentes enfoques 

de problemas na arquitetura; 

 definição do requisito ou condição que o edifício deve atender. 

A literatura indica que essas demandas estão relacionadas na arquitetura aos 

aspectos de organização funcional dos espaços e fluxos de forma a otimizá-los, à 

acessibilidade do hospital, à gestão dos fluxos por acessos dedicados aos diversos 

usos/usuários, às configurações requeridas pela integração das atividades, à influência nas 

relações espaciais geradas a partir das tecnologias de informação e comunicação, à 

configuração de um desenho orientado para um modelo de cuidado que privilegia o 

paciente em seu processo, à estruturação de um espaço flexível e expansível, à questão do 

domínio espacial do hospital como um todo pelos seus usuários, aos benefícios que o 

ambiente é capaz de proporcionar ao individuo, às características que influem na segurança 

das pessoas, em especial o paciente, as relações espaciais e ambientais que o hospital pode 

estabelecer na cidade e o desempenho do edifício em termos energéticos. 

Esse conjunto de aspectos se refere a diversificadas abordagens do edifício que 

podem ser realizadas na arquitetura, desde a dimensão simbólica até a materialidade. Para 

analisar este conjunto e definir uma organização por categorias, tomou-se como referência a 

categorização utilizada no sistema de avaliação britânico AEDET Evolution (DEPARTMENT OF 

HEALTH - DH ESTATES AND FACILITIES, 2008) e o Programa Canadense de APO Hospitalar do 

Departamento de Saúde e Bem-estar do Canadá, Hospital POE (ZEISEL, 1989). 

O primeiro organiza a avaliação sob três aspectos do interior do edifício e seu 

entorno: funcionalidade, impacto e qualidade construtiva. Impacto trata dos efeitos que a 
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edificação causa no ambiente, influenciando seus usuários e vizinhança; funcionalidade se 

refere à capacidade de facilitar ou inibir as atividades realizadas pelos usuários e a qualidade 

construtiva foca os diferentes componentes físicos do edifício. Estes aspectos são 

entendidos como uma interação de valores que agregam qualidades ao projeto, 

contribuindo em diferentes intensidades para a excelência do edifício (DEPARTMENT OF 

HEALTH - DH ESTATES AND FACILITIES, 2008). Cada uma dessas categorias agrupa critérios 

para avaliação das condições do hospital da seguinte maneira: 

1. Impacto 

1.1. Caráter e inovação: avaliação do sentido e significado do edifício através da 

clara percepção da intenção do desenho e de sua adequação aos propósitos. 

1.2. Forma e materiais: avaliação da aparência e organização do edifício em seu 

sentido perceptivo. 

1.3. Ambiente da equipe e paciente: compatibilidade do ambiente com as 

melhores evidências de pesquisa aplicáveis. 

1.4. Integração urbana e social: meios pelos quais ocorre a relação com o entorno. 

2. Funcionalidade 

2.1. Uso: contribuição do edifício aos usuários na realização de atividades e 

facilidade que oferece na operação de seus recursos. 

2.2. Acesso: facilidade e eficiência que as pessoas encontram para entrar e sair de 

forma segura do edifício. 

2.3. Espaço: relações de localização e eficiência por meio das quais pessoas podem 

percorrer o edifício com dignidade.  

3. Qualidade construtiva 

3.1. Performance: desempenho técnico do edifício durante seu tempo de uso. 

3.2. Engenharia: alta qualidade e adequação dos sistemas de engenharia, facilidade 

de operá-los e sua sustentabilidade. 

3.3. Construção: parâmetros técnicos da construção e o desempenho dos seus 

principais componentes. 

O sistema de avaliação de desempenho através da APO é aplicado à edificação, 

passado algum tempo do seu uso, focalizando os ocupantes dos edifícios e suas 

necessidades e produz ponderações sobre as consequências das decisões de projeto no 
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ambiente construído. Esse método tem sido bastante utilizado no campo da arquitetura, 

fornece um diagnóstico objetivo e elementos práticos para adequação do ambiente 

construído ao usuário e elaboração de estratégias e planejamentos no enfrentamento dos 

problemas apresentados pela edificação. O Hospital POE, Program of the Canadian 

Departament of Health and Welfare, abrange como principais aspectos analisados a 

funcionalidade, saúde, higiene, acessibilidade, conforto, qualidade do ar e ventilação, 

comodidade, eficiência, comunicação visual, privacidade, segurança, proteção, adequação 

do tamanho, vigilância, apoio de tratamento e nível de estresse e manutenção de limpeza 

(ZEISEL, 1989). 

Os aspectos do conjunto de informações levantados na literatura da pesquisa foram 

analisados, agrupados por ordem programática, ambiental, funcional e construtiva do 

edifício e sintetizados nos requisitos organizados no quadro a seguir, observando-se a 

natureza das exigências quanto: 

 à maneira de realização das atividades – implicações da sofisticação 

tecnológica e modelo assistencial integrado 

 ao ambiente desejável – relações perceptivas e conforto 

 à forma do edifício – configurações espaciais dadas pelos limites construídos 

 à materialidade, ao sistema construtivo e à operacionalidade da edificação – 

sistemas adotados e soluções construtivas. 

Os nove requisitos sintetizados foram agrupados assim em quatro categorias: 

programa, ambiente, desenho e forma, construção e operação. Foram associados a cada um 

deles grupos de algumas características que representam a condição atendida no edifício 

identificada de forma mais comum. 
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 Quadro 4: Requisitos e critérios para a arquitetura do hospital 
D

ES
EN

H
O

 E
 F

O
R

M
A

 E Funcionalidade do espaço e 
segurança do usuário 

fluxos de trabalho e logística otimizados 

Layout orientado para a segurança do paciente 

relação adequada entre área total e área de uso 
 

F Legibilidade e acessibilidade 

edifício e seu entorno como referência na paisagem 

integração com transporte público coletivo e malha viária 
rota livre, direta e iluminada para aproximação e acesso de pessoas 
e veículos 

segregação da circulação e acesso de veículos de serviço 
configuração hierarquizada dos acessos e circulações livre de 
barreiras arquitetônicas 

 

C
O

N
ST

R
U

Ç
Ã

O
 E

 O
P

ER
A

Ç
Ã

O
 G Automação do edifício 

Mecanização/robotização da logística de transporte e distribuição 
interna de bens e insumos 
Materiais de acabamento com propriedades ativas 
(antimicrobinanas, filtrantes, sintetizantes, etc.) 
Esquadrias, sistemas de proteção, climatização e controle da 
qualidade do ar automáticos 

 

H Flexibilidade 

Modularidade e espaços de atendimento adaptáveis 

Sistema construtivo a seco e estrutura em polos, feixe e grelha 

Expansibilidade do edifício e mobilidade dos usos internos 

Espaços técnicos acessíveis e articulados com setores tecnológicos 
 

    

I Eficiência energética 

Características geográficas e naturais locais 

Sistemas de reaproveitamento de recursos 

Sistemas de geração de energia alternativas 
  

 

REQUISITOS DA ARQUITETURA DO HOSPITAL 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

A Atividades de ensino e pesquisa 
integradas espacialmente 

espaços para ensino e pesquisa integrados nos locais de cuidado 

uso compartilhado de espaços e equipamentos 
presença de espaços de convivência , troca de informações e 
opções de área de trabalho 

agrupamento de serviços por níveis ou pavimento 

proximidade entre  diferentes edifícios em um complexo 
        

A
M

B
IE

N
TE

 

B Relação positiva com entorno 
urbano 

aprazibilidade do entorno do edifício 

aparência externa não intimidadora expressando confiabilidade 

incorporação de espaços públicos na estrutura do hospital 
 

  
 

C 
Integração do ambiente interno 
com o externo e a natureza 

presença de pátios ou jardins e uso de terraços como áreas de estar 

acessos ao exterior em áreas funcionais 

contato com a natureza indireto onde não for possível direto 
 

D Escala humana do edifício 

proporcionalidade das dimensões com o usuário 

ambiência informal, doméstica e com estímulos positivos 
espaços não relacionados ao tratamento/ alternativas de vivência 
interna e espaços e suportes para a família 
controle dos parâmetros ambientais pelo paciente, privacidade e 
autonomia. 
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O conjunto de requisitos representa uma gama extensa de aspectos da arquitetura 

do hospital que não são estanques em seus efeitos e necessidades, mas se inter-relacionam 

em um edifício único, influenciando-se mutuamente. A extensão e a abrangência destes 

requisitos implicam, proporcionalmente, uma avaliação extensa e trabalhosa, cujo resultado 

detalhado seria desnecessário aos propósitos da pesquisa.  

Buscando imprimir maior objetividade a partir da compreensão de que há diferentes 

graus de impacto e relevância entre os requisitos para o resultado final da arquitetura do 

edifício, optou-se por um estudo ponderativo de análise dos requisitos. A identificação da 

relevância e relação entre os requisitos proporciona maior domínio sobre os elementos que 

compõem o universo da arquitetura do edifício, permitindo uma abordagem de avaliação 

estratégica restrita aos aspectos mais fundamentais. 

3.2. Relevância e influência entre requisitos 

A matriz de análise sistêmica sensitiva é um instrumento facilitador de planejamento 

desenvolvido pelo cientista alemão Frederic Vester que permite identificar fatores de maior 

representação no contexto de um problema por meio do entendimento das dinâmicas 

relacionais entre distintas variáveis e as influências que cada uma exerce no conjunto. O 

instrumento pode ser utilizado para análise e planejamento de todo tipo de sistema 

complexo. Com os fatores ou elementos do problema identificados, elabora-se uma matriz 

em que estes são dispostos em linhas e colunas, utilizando-se as posições de análise 

horizontal para aqueles que exercem papel ativo, ou seja, de influência; e vertical para 

aqueles que têm papel passivo, de receber a influência (VESTER, 2012). Cada elemento em 

análise corresponde a uma letra e a ordem em que são dispostos não é importante. A 

sistemática da análise é orientada por uma pergunta sobre a influência e depois a 

ponderação sobre sua intensidade é aplicada sequencialmente a cada elemento.  

Esta dinâmica analisa as relações particulares entre os elementos do sistema sem 

esquecer os aspectos específicos que o universo de cada elemento envolve. Vester (2012) 

explica que, no processo, evidenciam-se relações quantitativas e também qualitativas, pois o 

pensamento está baseado sobre uma rede de inter-relações multidimensionais na qual se 

pondera sobre comportamentos, avaliando-se sua sustentação, quer dizer, se a intervenção 

de um elemento conduz a um maior ou menor alcance de metas do outro. A definição da 

intensidade, portanto, não é absoluta e matematicamente exata, mas o resultado de uma 
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ponderação qualitativa baseada na experiência profissional sobre o tema. A dinâmica da 

análise, segundo ele, é especialmente frutífera quando se envolvem elementos críticos, pois 

permite aprofundar a problemática específica de um elemento complexo, desagregando-o 

em “subelementos” e reaplicando a matriz nestes. 

A análise da matriz possibilita estabelecer quais são os elementos, ou requisitos, em 

que seria mais estratégico concentrar esforços. Dela resulta a identificação dos seguintes 

elementos (VESTER, 2012): 

 Crítico ou urgente: exerce grande influência sobre os outros elementos, mas 

ao mesmo tempo é muito afetado. 

 Ativo ou estratégico: exerce forte influência sobre os demais elementos, ainda 

que quase sem afetá-los. São aptos para direcionar intervenções. 

 Inerte ou indiferente: exerce pouca influência sobre os demais elementos e é 

pouco afetado por eles. 

 Reativo ou passivo: tem influência limitada sobre os demais elementos, 

porém é afetado por eles em grande medida. 

Estes elementos são vantajosos para a elaboração de planejamentos estratégicos, 

pois permitem um foco com maior potencial de resultados. A capacidade de modificação ou 

transformação que os primeiros são capazes de produzir na realidade é explorada de 

maneira distinta. Elementos críticos são úteis para monitoração permanente, pois alterações 

neles geram reações em cadeia; enquanto os ativos, convenientes para orientar a 

formulação de objetivos e ações. Os elementos reativos e inertes são importantes para 

ações e atividades específicas de melhoria. 

A partir destes esclarecimentos, a aplicação do instrumento para o conjunto dos 

requisitos identificados para o hospital tem por objetivo a identificação dos requisitos ativos 

e críticos para a arquitetura do hospital, capazes de gerar modificações que levem a uma 

melhoria ou qualificação de toda a estrutura. Dessa maneira, embora a profundidade da 

verificação deste trabalho não alcance todos os requisitos, processa-se uma análise 

estratégica sobre aspectos sem os quais os outros requisitos não alcançariam sucesso para 

cumprir minimamente a condição geral desejável. 

A matriz foi formulada com base na experiência pessoal da pesquisadora que atua há 

quase dez anos no desenvolvimento de projetos na área de saúde. A influência de cada 

requisito sobre o outro foi avaliada em relação ao quanto a existência /o atendimento de 
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determinado requisito poderia contribuir para a melhoria ou facilitação de condições para 

outro requisito. Para determinação das influências entre os requisitos, foi adotado o critério 

de pontuação de 0 a 3, significando uma intensidade crescente a partir de “nenhuma 

influência” para a “maior influência”. 

 

Questão orientadora aplicada: A existência do requisito-influência contribui ou 

interfere nas condições de atendimento ao requisito-influenciado? 

 

A identificação dos requisitos ativo, passivo, crítico e inerte se realiza através dos 

resultados quantitativos obtidos na matriz. A soma simples das intensidades de influência 

atribuídas nas relações entre os requisitos atribui dois resultados a cada um deles no sistema 

que os posiciona em relação ao impacto que exercem e à afetação que sofrem; são as somas 

ativas e passivas respectivamente. Estes valores são trabalhados graficamente em um 

quadro cartesiano e, numericamente, por meio de cálculo matemático, em que se obtém o 

produto passivo e o cociente de atividade. O produto passivo de maior valor corresponde ao 

elemento crítico e o de menor valor, ao elemento inerte; enquanto o cociente de maior 

valor é o elemento ativo e o de menor valor corresponde ao elemento passivo (VESTER, 

2012). 
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Matriz de influências 

MATRIZ DE ANÁLISE 
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Organização espacialpara 
atividades integradas 

  2 1 1 0 1 0 0 0 5 0,35 

Relação positiva com o 
entorno urbano 

2   3 2 0 2 0 0 0 9 0,75 

Integração do ambiente 
interno com o externo 

1 3   3 0 3 1 0 3 14 1,16 

Escala humana 1 0 3   3 3 0 1 0 11 0,68 

Funcionalidade e segurança 3 0 0 2   2 2 3 0 12 1,33 

Legibilidade e 
acessibilidade 

3 3 2 3 3   0 0 0 14 1,27 

Automação do edifício 1 0 0 3 0 0   0 2 6 0,67 

Flexibilidade 3 1 0 1 3 0 3   1 12 3 

Eficiência energética 0 3 3 1 0 0 3 0   10 2 

SOMA PASSIVA   
  

INTENSIDADE INFLUÊNCIA 
SOFRIDA 

14 12 12 16 9 11 9 4 5   
  

 PRODUTO PASSIVO 
(SA x SP) 

70 108 168 176 108 154 54 48 50 
 

  Critérios de pontuação: 
      0 - não influenciado      1 - pouco influenciado      2 - regularmente influenciado      3 - muito influenciado 

 
Gráfico de impactos e efetividades 
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No quadrante de elementos ativos, localizam-se os requisitos que, atendidos, 

influenciarão positivamente para que os demais alcancem bons resultados, colaborando 

para um resultado positivo do conjunto arquitetônico. Ou seja, se a arquitetura do edifício 

atender às condições de flexibilidade e eficiência energética, estará contribuindo fortemente 

para que os demais requisitos alcancem bom atendimento da estrutura. Haverá maior 

potencial para que se obtenha uma organização do espaço que ofereça suporte para a 

integração das atividades de cuidado, ensino e pesquisa; contribuição positiva do edifício 

para seu entorno na medida em que gerará menor impacto ambiental; haverá potencial para 

se obter maior integração do interior com o exterior, gerando melhores condições de 

conforto aos usuários; e possibilidades de desenhos de ambientes que contribuam para a 

realização mais eficiente das atividades, facilitando acessos e tornando percursos legíveis, 

atribuindo recursos que gerem maior eficiência operacional. 

Os requisitos presentes no quadrante crítico são fortemente inter-relacionados de 

modo que as condições atendidas em um geram efeitos nos outros, assim como as não 

atendidas também provocarão consequências nos demais. As condições que devem ser 

atendidas são dinâmicas nesse sentido e difíceis de ser controladas e medidas em seus 

efeitos, por isso são condições que exigem uma análise que considere esse jogo de ação e 

reação. Por exemplo, se o edifício conseguir ótimas soluções para integrar o interior com o 

exterior, quais serão as condições afetadas? Os efeitos são positivos ou negativos? Resultam 

em algum problema? Estas são as questões que permeiam os requisitos envolvidos no 

quadrante crítico. 

No quadrante passivo, estão aquelas condições que, atendidas, demorarão a gerar 

efeitos no restante do edifício. Estes requisitos demandam características que são 

apropriadas para controle e medição do eficiente funcionamento geral do edifício, como a 

operacionalidade que sistemas automatizados podem oferecer, facilidades de 

intercomunicação e interação do usuário com os componentes da arquitetura, como 

esquadrias, as facilidades de limpeza e durabilidade dos materiais; a distribuição dos 

ambientes de maneira a simplificar as interações entre atividades inter e multidisciplinares, 

as atividades de ensino e pesquisa junto às atividades assistenciais. As vantagens obtidas 

com o atendimento ao requisito não se propagam rápida e significativamente aos demais, 

beneficiando particularmente aqueles aspectos atendidos. 
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Não houve requisito no quadrante inerte, ou seja, condições que pouco afetam ou 

são afetadas pelos outros; o que, de certa forma, explica o resultado numérico incoerente da 

matriz ao indicar a flexibilidade como requisito inerte. Ora, se o quadrante inerte exige 

valores baixos tanto de impacto como de efetividade e não houve requisito com este perfil, 

o menor valor do produto passivo recaiu no requisito que sofre menor influência, 

justamente aquele que se caracteriza, por isso, como um requisito ativo. Sendo assim, a 

variação inerte foi desconsiderada. 

A associação dos resultados observados no gráfico com os valores obtidos na matriz 

revelou como requisitos estratégicos: 

 Requisito ativo: a flexibilidade 

 Requisito passivo: a organização espacial para atividades integradas 

 Requisito crítico: o conforto e bem-estar do usuário 

 Requisito inerte: inexistente. 

As características para o atendimento ao conforto e bem-estar do usuário são 

consideradas como críticas na arquitetura do hospital, gerando uma reação em cadeia de 

influências tanto no sentido de seus impactos quanto de sua afetação. Já as características 

envolvidas para uma organização espacial integradora das atividades são indicadoras de 

bom funcionamento do hospital, mas não avançam além de seus próprios limites para a 

qualidade da arquitetura como um todo. 

De todas as condições exigidas para o atual hospital, a flexibilidade se mostrou como 

o requisito estratégico da arquitetura. As características de flexibilidade existentes no 

espaço serão poderosas em seus efeitos sobre o conjunto construído, permitindo que os 

demais requisitos sejam atendidos progressivamente. Sendo assim, é o requisito adequado 

para a verificação do que, nas características arquitetônicas do HUCFF, não atende às atuais 

demandas na saúde e de quais as limitações que o edifício apresenta. 

3.3. O requisito flexibilidade, um conceito estratégico 

A revisão bibliográfica abordando o tema da flexibilidade em arquitetura com 

enfoque nas soluções para o caso dos hospitais é a estratégia adotada para a definição dos 

critérios a serem utilizados na avaliação do requisito de flexibilidade. A literatura 

especializada na arquitetura de ambientes de saúde que aborda especificamente este tema 

é escassa, há referências a ele como parte ou aspecto de outros assuntos em livros ou 
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artigos focados em setores ou questões específicas, como os trabalhos realizados por 

Verderber (2010), Malkin (2008), Nord (2011), o Ministério da Saúde Francês (2011), 

Debajyoti Pati (2008), John Christie, Tannis Chefurka e Faith Nesdoly (2003) e Kendall (2004), 

entre outros. Desse modo, autores de outros campos da arquitetura foram consultados para 

complementar o entendimento a respeito das questões envolvidas na flexibilidade. 

Aulete e Valente (2007) definem flexibilidade como uma qualidade do que é 

maleável, “a propriedade de ser dócil às manipulações”, permitindo a conformidade a 

variáveis situações. O termo sugere a ideia de mudança contínua, uma qualidade que, na 

arquitetura, precisa ser intencionalmente planejada para habilitar o edifício a se adaptar 

bem a qualquer momento.  

Buscando integrar o tempo ao desenho do projeto, Stewart Brand (1995) argumenta 

que o edifício flexível é o produto de uma prática arquitetônica que não está direcionada 

para um momento específico no tempo, mas que resulta de princípios de projeto que 

orientam para o futuro baseados em um conhecimento preexistente. A proposta é que a 

arquitetura do edifício seja concebida orientada pela resiliência entre aspectos, chamados 

de camadas, de lugar, estrutura, pele ou envoltória, serviços operativos, planos para o 

espaço representados por layouts e mobiliário; esta abordagem levaria a flexibilidade do 

edifício a um ciclo de vida mais extenso (BRAND, 1995). 

As características que irão dotar o edifício de flexibilidade se manifestam tanto em 

fatores de projeto quanto de sua tecnologia de construção. Elas estão inter-relacionadas 

dentro de uma lógica para as modificações formais ocorrerem de maneira harmoniosa, 

garantindo que qualidades ambientais e funcionais do edifício não sejam prejudicadas. Na 

composição das partes do edifício, dando sentido ao conjunto, a intenção da flexibilidade 

influencia os princípios geométricos para definição da forma, nas relações entre os 

elementos repetitivos e singulares do edifício, na solução para distribuição das instalações 

do edifício, nas relações entre os componentes dinâmicos de circulação e estáticos de 

realização de atividades, na articulação que se estabelece entre a estrutura que sustenta o 

edifício e os elementos que limitam os espaços, na relação estabelecida entre o plano 

horizontal dos pavimentos e plano vertical da fachada, nos meios de construção do hospital. 

A adaptabilidade, conversibilidade e expansibilidade são conceitos complementares 

ou abrangidos pela flexibilidade. A predisposição para mudanças que um ambiente oferece 

para se adequar a alterações de uso e práticas no espaço define-se como adaptabilidade, 
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enquanto conversibilidade está associada à ideia de mudança de função do espaço, como no 

caso de comercial para residencial, e expansibilidade, a ampliações no edifício. Esses 

conceitos, encontrados na literatura geral de arquitetura, não são entendidos da mesma 

maneira quando se trata da arquitetura na área de saúde.  

De acordo com a Joint Commission (2008) norte-americana, a adaptabilidade é a 

capacidade de o ambiente construído acolher um conjunto de usos e se adequar para 

diferentes funções com o mínimo de interferência em sua configuração; enquanto que a 

conversibilidade se refere à habilidade de oferecer possibilidades de reconfiguração da 

forma dos ambientes para novos usos, exigindo baixo esforço e custo. A expansibilidade é a 

competência da infraestrutura para se ampliar horizontalmente ou verticalmente, mantendo 

a funcionalidade adequada no conjunto (BABBU, 2016). Ou ainda a propriedade de ter um 

potencial de “densificação” e extensão contígua (FRANCE, 2011). 

Quando se trata da arquitetura de um hospital, “[...] a única certeza no ambiente de 

saúde é a mudança” (GRESSEL e HILANDS, 2008). É desejável que as mudanças espaciais em 

um edifício hospitalar em uso sejam realizadas sem afetar a qualidade, segurança e 

eficiência do serviço. Este desafio tem motivado buscas para transformar a arquitetura do 

hospital menos estática e mais dinâmica, menos rígida e mais “maleável”, proporcionando 

prolongamento do tempo de vida útil do edifício por meio da flexibilidade de sua 

composição e facilitando a incorporação de variabilidades de dimensionamentos, 

capacidade estrutural, cuidados ambientais, entre outros. 

O edifício do hospital atualmente deve ser a prova de futuro e sempre passível de 
reconfiguração, capaz de absorver e incorporar as mudanças e alterações no 
espaço, acomodando-se e adaptando-se a elas sem transgredir sua lógica original, e 
prontamente estabelecer a necessária correlação entre sua função e o edifício e a 
estrutura tecnológica contida dentro dele55 [...] (NORD, 2011, p. 163, tradução 
nossa). 

As principais exigências por mudanças são motivadas pelos avanços tecnológicos e 

implicam alterações de layout, configurações capazes de abrigar diferentes usos do serviço, 

ampliações de setores no interior do hospital, reorganizações funcionais dos espaços com 

novos desenhos, alteração de capacidade das instalações ou renovação de sistemas 

                                                     

55
 L’edificio ospedaliero deve infatti essere a prova di futuro e sempre riconfigurabile, in grado di assorbire e 

direcepire i cambiamenti e i mutamenti in atto, di assencondare e di adattarsi a essi senza snaturare la própria 
logica originaria, stabilendo in maneira puntuale la correlazione necessária tra la sua funzione e la struttura 
edilizia e tecnológica che la contiene. (NORD, 2011, p. 163) 
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mecânicos e de transporte, a expansão para novas áreas com características específicas e 

diferentes daquelas na estrutura preexistente no hospital. 

A adaptabilidade dos sistemas de engenharia e da rede de instalações é fundamental 

em relação ao aspecto tecnológico que pode incluir a necessidade de introdução de novas 

redes, renovação ou adaptação de sistemas (THE JOINT COMMISSION, 2008). Há também 

situações em que as mudanças exigidas ao edifício não se restringem ao interior da estrutura 

existente, mas também englobam a necessidade de sua expansão, para aumentar a 

capacidade de atendimento, incrementar a assistência oferecida com um novo serviço ou 

acolher uma nova estrutura cuja especificidade exige a construção de uma área nova 

(FRANCE, 2011). 

Os conceitos de flexibilidade e adaptabilidade no contexto da saúde 
especificamente se referem à possibilidade de o espaço integrar e acomodar novas 
facilidades / instalações com o mínimo de interrupção e alteração em áreas 
adjacentes e à capacidade do edifício de expandir e sofrer transformações internas 
para encontrar o futuro e possibilitar que novos requisitos sejam alcançados de 
diferentes maneiras (NORD, 2011, p. 617, tradução nossa)56. 

Existem diferentes exigências quanto à adequação ou transformação necessárias 

motivadas por desenvolvimentos tecnológicos e também por inovações que tendem a 

causar um impacto maior na configuração do espaço. Segundo a pesquisa de Nord (2011), a 

potencialidade de mudanças é maior particularmente nas áreas de diagnóstico por imagem, 

diagnóstico terapêutico, intervenção endoscópica, intervenções cirúrgicas e terapêuticas, 

terapias cardiovasculares, neurológicas e oncológicas, bem como na internação. 

A concentração de equipamentos com tempo de vida útil muito inferior à do espaço 

que os aloja exige capacidade de reconfiguração interna associada a uma previsão maior de 

áreas. Apesar da tendência de redução de tamanho dos equipamentos e de que estes se 

tornem mais compactos, há em contrapartida tendência de maior exigência de capacidade 

dos sistemas de energia e refrigeração que também requerem espaço, necessidade de áreas 

de serviço e ainda a quantidade de peças a serem armazenadas em estoque. A sofisticação 

tecnológica requer maior planejamento dos sistemas de engenharia, facilidade de 

manutenção e organização das instalações divididas por seções, presença de salas técnicas e 

                                                     

56
 The concepts of flexibility and adaptability in a health contexto specifically refer to the possibility of spaces to 

integrate and accommodate new facilities with the minimum disruption and alterations in the areas concerned. 
The capacity of the buildings to expand and undergo internal transformation to meet future and possible new 
requirements is achieved in various ways. (NORD, 2011, p. 617) 
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entrepisos, pavimentos técnicos, distribuição uniforme de shafts e provisão de sistemas de 

distribuição no perímetro externo do edifício. A portabilidade dos equipamentos e 

estruturas em rede tecnológicas de trabalho possibilita maior variabilidade de atividades em 

um mesmo espaço, exigindo capacidade de reconversão para os múltiplos usos previstos, 

assim como as condições oferecidas pelas tecnologias de informação possibilitam novas 

formas de se realizar o atendimento. 

Com relação à inovação, Nord (2011) salienta que os potenciais de inovação dos 

serviços de determinados setores precisam ser analisados comparativamente quanto à 

efetiva implementação de soluções arquitetônicas para viabilização de custos, assim como o 

efetivo tratamento diferenciado dessas áreas na organização funcional do edifício. Nesse 

sentido, cabe destacar que as tendências de inovação estão orientadas a campos específicos 

da saúde e afetam principalmente os setores do bloco cirúrgico, o diagnóstico por imagem e 

radioterapia, laboratórios e a internação.  

Para esclarecer o impacto das inovações tecnológicas em relação à arquitetura do 

hospital, apresentam-se exemplos sobre tais setores indicando-se a qualidade de mudança 

de maior probabilidade. Para o caso do setor cirúrgico, nos procedimentos das cirurgias, as 

inovações são referentes à crescente incorporação da robótica como suporte para os 

procedimentos e a interoperatividade com o diagnóstico e radioterapia, exigindo maior 

proximidade entre estes serviços. Em termos de arquitetura, uma inovação no centro 

cirúrgico é a adoção de um bloco separado do restante da estrutura exclusivo para a 

estrutura cirúrgica. Assim as possibilidades de mudança se direcionam à expansão e 

necessidades de adaptabilidade das instalações e sistemas. 

No diagnóstico por imagem, as inovações estão relacionadas ao maior número de 

profissionais especializados, no caso do hospital de ensino, maior presença de estudantes e 

pesquisadores, exigindo mais áreas de trabalho e também estão relacionadas à maior 

interatividade com os demais setores em diferentes fases de diagnóstico, monitoramento, 

tratamento, escolha de terapêutica e procedimentos, exigindo maior acessibilidade e uma 

infraestrutura de rede de informação e comunicação de alta capacidade. As possibilidades 

de mudança estão focadas na expansão externa e conversão interna. 

Laboratórios sofrem inovações a partir de desenvolvimentos da nanotecnologia com 

redução de equipamentos e também aquelas suportadas pela robótica e sistemas 

automatizados, possibilitando o aumento de capacidade produtiva com qualidade para 
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atender às perspectivas crescentes de demanda de serviço. Espacialmente adquire maior 

autonomia em relação aos demais setores através dos sistemas tecnológicos que 

transportam materiais, amostras e transmitem seus resultados (NORD, 2011). Os 

desenvolvimentos tecnológicos da engenharia oferecem condições para que os laboratórios 

tenham maior independência espacial, particularmente sobre sua localização no edifício ou 

complexo hospitalar. Grande parte de suas relações com os demais setores tem potencial de 

resposta através de sistemas automatizados de transporte, sistemas de informação e 

comunicação de alta resolubilidade e velocidade. As possibilidades de mudança se referem à 

expansão principalmente. 

As inovações na hospitalização estão relacionadas ao modelo de quarto e à 

tecnologia incorporada nele. O interesse em aumentar a segurança e conforto do paciente 

privilegia a tendência aos quartos totalmente flexíveis com configuração formal que suporta 

diferentes níveis de exigências de cuidado, além de acolher a família que tem crescente 

participação no modelo de cuidado humanizado e centrado no paciente (MALKIN, 2008; 

NORD, 2011; VERDERBER, 2010). Por meio da tecnologia o cuidado multidisciplinar é 

facilitado; há concentração de computadores e dispositivos de comunicação digital 

interconectados em rede tanto nas estações de trabalho quanto no quarto, exigindo área 

para acomodação da infraestrutura necessária que tende a se concentrar nos corredores 

(NORD, 2011; VERDERBER, 2010). As possibilidades de mudança estão baseadas na 

conversão que permita a progressiva incorporação dos suportes tecnológicos. 

Um último exemplo abrange ambulatórios. Apesar de a área de consultórios, cuja 

maior convergência está no ambulatório, não ser de concentração tecnológica, a integração 

a um sistema de rede de informação tem também possibilitado a projeção de tendências de 

mudanças em aspectos de layout para o atendimento que preveem consultórios como salas 

de estar, dotadas de telas nas paredes que disponibilizam a visualização de exames, testes e 

radiografias, mantendo o espaço de exame clínico reservado, mas com possibilidade de 

poltronas reclináveis no lugar de macas. Inovações tecnológicas no campo dos sistemas 

informatizados passíveis de incorporação são o acionamento por toque dos dispositivos e 

soluções para busca automática dos arquivos do paciente quando de sua entrada no 

consultório (MALKIN, 2008). Neste caso, as mudanças se baseiam na adaptabilidade do 

espaço. 
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A obsolescência do edifício da saúde é um desafio a ser enfrentado, principalmente 

no momento de desenvolvimento de projeto (KARMAN, 2011). Projetar com flexibilidade é 

desenhar com base em variabilidade segundo alguns critérios que criam potencialidade em 

direção a um futuro com certa previsibilidade. A preocupação em prolongar o tempo de vida 

útil do edifício tem levado a algumas estratégias de projeto e se valido dos recursos 

oferecidos pela indústria da construção para incrementar a agilidade das obras e encontrar 

soluções que permitam adaptações e transformações de maneira qualificada.  

Essas estratégias se baseiam em planejamento sob critérios que atribuem ao edifício 

características flexíveis. Uma abordagem de projeto para flexibilidade inclui critérios como o 

zoneamento flexível dos setores no plano geral do edifício, a organização funcional dos 

espaços por setor, modulação do espaço, ambientes com padronização de tamanho para 

usos múltiplos, planejamento estratégico da infraestrutura através de espaços intersticiais, 

sistema de circulação independente, conectável e com múltiplos percursos e, por último, a 

adoção de sistema construtivo pré-fabricado. 

O zoneamento flexível parte do reconhecimento do hospital como um todo formado 

por partes de diferentes necessidades ou potenciais de flexibilidade. A diversidade de 

serviços organizados em setores que caracteriza a organização da arquitetura do hospital 

não apresenta uma demanda de solução de flexibilidade homogênea para todo o edifício. A 

análise e a definição das necessidades de flexibilidade dos diversos setores do hospital e 

suas inter-relações incluem as tendências de desenvolvimento epidemiológico e tecnológico 

na saúde para os distintos programas arquitetônicos (NORD, 2011). 

As diferenças de flexibilidade entre os setores são caracterizadas de acordo com o 

perfil de tecnologia que utilizam em suas atividades e a sofisticação de infraestrutura 

exigida. Sob o ponto de vista de Christie et al. (2003), há certa “mobilidade” dos setores no 

edifício da qual se pode tirar proveito para a flexibilidade. Espaços de infraestrutura e 

tecnologias complexas tendem a ser mais rígidos e menos “móveis”, hard spaces não 

propensos a deslocamentos, enquanto que aqueles de exigências mais simples, os soft 

spaces, tendem a ser mais aptos a se moverem encontrando maior facilidade para 

adequação (CHRISTIE, CHEFURKA e NESDOLY, 2003). Setores com maior complexidade 

tecnológica tendem a ter maior potencial de expansão ao mesmo tempo que exigem 

infraestruturas sofisticadas, possuindo maior dificuldade de mobilidade no edifício, estes 

devem ser interfaceados na organização geral com os setores de maior mobilidade, 
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permitindo condições para expansão. Cabe considerar que os setores de maior mobilidade 

devem também estar aptos pelas condições do programa funcional do edifício a 

reposicionamentos na estrutura. 

Seguindo essa lógica, há o recurso de prever nas adjacências dos setores expansíveis 

espaços reservados tecnicamente que podem acolher transitoriamente jardins, pátios ou 

outros usos ao ar livre, exigindo-se aí o cuidado de limites para garantir qualidades de 

iluminação e ventilação naturais necessárias aos ambientes (FRANCE, 2011).  

Segundo Nord (2011), a abordagem diferenciando o tratamento das partes do 

edifício privilegia nas áreas tecnológicas aspectos técnicos e prioriza aspectos de 

humanização nos espaços de baixo impacto tecnológico voltados para usos sociais e públicos 

ou atendimentos simplificados. O critério de distribuição espacial dos setores segundo graus 

de flexibilidade estabelece um equilíbrio no edifício entre as diferentes necessidades de cada 

setor, confere maior capacidade de acomodar ajustes no interior de sua estrutura como um 

todo e o melhor aproveitamento de áreas e gera economia, além de permitir que expansões 

sejam realizadas, garantindo a harmonização com a infraestrutura de apoio e serviço e 

priorizando a eficiência do funcionamento. 

De maneira similar, a organização funcional do próprio setor, baseada na premissa de 

diferentes potencialidades de mudança entre os ambientes, confere a este maior 

flexibilidade interna. O agrupamento dos ambientes administrativos e de apoio e o 

compartilhamento dessas áreas são organizações que facilitam as prováveis mudanças na 

medida em que separam as áreas “instáveis” das “estáveis”, causando menos interferências 

no funcionamento do setor. As expansões podem ocorrer no sentido horizontal e no vertical, 

assim a lógica de organização pode prever interfaceamentos em ambos os sentidos que 

garantam possibilidades de expansão. Além disso, esta estratégia exige conectividade para 

expansão das redes e sistemas de infraestrutura, instalações prediais, entre outras, 

minimizando obras e serviços. 

Alterações no espaço construído são facilitadas pela estratégia da modulação, no 

entanto, em um sentido ampliado do conceito, o critério de modulação espacial se refere à 

métrica aplicada tridimensionalmente, ou seja, o espaço em si representado em um 

ambiente é o módulo, e não apenas no sentido de ordenar medidas entre os componentes 
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construtivos da edificação como na acepção da coordenação modular57. A modulação 

espacial se refere a uma medida tridimensional reguladora, referencial para decisão sobre as 

dimensões dos espaçamentos dos elementos estruturais que permitem divisões e 

subdivisões internas ótimas para as atividades previstas.  

Aplicada no sentido dos planos horizontais e verticais, a modulação beneficia no caso 

do primeiro a menor interferência das colunas de sustentação para as necessidades dos 

espaços de uso, potencializando a harmonia do desenho espacial, e, no caso do segundo, a 

minimização das interferências das vigas e áreas de passagem das instalações, dotando os 

planos externos de fachada de flexibilidade. A modulação permite uma organização 

“genérica” do espaço, no sentido de a universalidade possibilitar que a mesma base 

estrutural seja capaz de acomodar os múltiplos usos e atividades hospitalares. É esta 

qualidade que atribui flexibilidade ao edifício, permitindo a “mobilidade” dos usos, a 

variabilidade de configurações e combinações dentro da diversidade do edifício. Assim, o 

módulo, no hospital flexível, deve ser a unidade de medida capaz de compatibilizar os 

ambientes. 

O parâmetro para determinação do módulo está baseado nos ambientes de maior 

repetição e constância no programa do hospital de forma a manter proporcionalidade com 

os espaços estratégicos da atividade hospitalar. Assim são desejáveis os espaçamentos 

estruturais que permitam subdivisões para composições de espaços internos compatíveis 

com a variabilidade de usos necessários, oferecendo o máximo aproveitamento dos espaços 

funcionais. A determinação da medida do modulo é realizada através do estudo de espaços 

específicos, considerados críticos para a atividade hospitalar e a configuração física do 

edifício. Os ambientes críticos para essa determinação são os consultórios, as salas 

cirúrgicas, os quartos de internação e enfermarias, além dos corredores (BABBU, 2016). 

Especialmente a área de internação tem uma importância fundamental em um hospital de 

ensino e pesquisa, por isso ela é privilegiada no estudo do módulo para o desenvolvimento 

do projeto (NORD, 2011). 

A tendência identificada por Verdeber (2010), face ao contexto de sustentabilidade 

vivenciado na atualidade, de adoção de padrões de ocupação mistos nas áreas de internação 

                                                     

57 Na coordenação modular, o conceito de módulo está vinculado a uma unidade de medida utilizada como 
referência dimensional para garantir proporcionalidade entre as partes da obra arquitetônica (GREVEN e 
BALDAUF, 2007). 
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com quartos privados, semiprivados, acolhendo dois pacientes, e enfermarias com três ou 

quatro pacientes, exige proporcionalidade na medida do espaçamento estrutural que 

acomode essa proposta. Os estudos de modulação e aplicações em projeto têm adotado o 

espaçamento de 7.20 x 7.20 metros como medida para acomodar essa variabilidade de 

quartos. A malha proporcional de subdivisões deste módulo alcança resultados satisfatórios 

desde a opção individual até a múltipla ocupação; e, em relação aos demais ambientes 

críticos, apresenta compatibilidade quando aplicada nas salas cirúrgicas, consultórios e 

corredores (BABBU, 2016; HEINLE, WISCHER UND PARTNER FREIE ARCHITEKTEN, 2007; 

FRANCE, 2011). 

As variações dessa medida estão associadas à resolução do problema de acomodação 

do estacionamento sob o edifício, no subsolo ou pavimentos inferiores. Nesses casos, a 

medida do espaçamento em torno de 8.00 metros tem acomodado satisfatoriamente o 

espaço para os veículos e os espaços clínicos (BABBU, 2016). Esta variação vem de encontro 

às tendências de futuro que preveem uma modulação expandida para acomodar a 

imprevisibilidade de desenvolvimentos tecnológicos no campo hospitalar. 

No plano vertical, o espaçamento entre as lajes de piso e de teto comumente 

correspondem à medida de meio módulo, 3.60 metros; tipicamente apenas nos ambientes 

com exigências funcionais de maior altura como salas cirúrgicas, de diagnóstico por imagens, 

entre outros há previsão de alturas maiores; no entanto essa condição representa um limite 

à flexibilidade nos casos de expansão (BABBU, 2016). Considerações sobre as 

potencialidades de futuro para os setores tecnológicos e desenvolvimentos dos sistemas 

mecânicos e instalações tendem a eliminar diferenças de altura, sobretudo nas adjacências 

de espaços tecnológicos, assim há uma tendência na adoção de soluções com 4.00 metros, 

garantindo maior flexibilidade no interfaceamento das áreas e se aproximando da solução 

com o módulo de 8.00 metros. A compatibilidade com o plano vertical favorece as diferentes 

necessidades de configuração interna da estrutura, eliminando as interferências entre os 

elementos estruturais no espaço. Aplicada na fachada, a modulação permite que as 

transformações internas sejam integradas no esquema de fenestração sem afetar a ordem e 

percepção da mesma, ao mesmo tempo que preserva suas qualidades funcionais de 

proteção contra intempéries, contra as variações térmicas e regulagem da incidência do sol 

e ventos no interior.  
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Soluções espaciais universais dos ambientes, com padronização em tamanhos 

genéricos para acolherem um maior número de serviços em um mesmo espaço, são um 

critério para flexibilidade a partir de iniciativas do campo da arquitetura. Nesse sentido, 

enquadram-se o quarto universal associado ao modelo de serviço de enfermagem de 

variável criticidade, a descentralização dos postos de enfermagem e áreas de 

armazenamento de insumos para uso rotineiro (PATI, HARVEY e CASON, 2008). O quarto 

adaptável, apesar de não ser inicialmente construído para receber uma variabilidade plena 

de serviços que podem ser aplicáveis em um quarto de internação, em seu conceito, prevê 

um desenho de arquitetura que permita sua posterior adaptação a diferentes planejamentos 

da organização do cuidado no hospital com facilidade através da previsão de seu 

dimensionamento, infraestrutura e espaços técnicos (MALKIN, 2008; PATI, HARVEY e CASON, 

2008).  

Também colaboram para uma estrutura mais flexível em seu conjunto soluções como 

a simples padronização dos consultórios, salas de cirurgia e outros ambientes de 

atendimento repetitivos, habilitando-os para usos compartilhados, em vez da configuração 

dos espaços por uso específico, com tamanhos e desenhos próprios. A estratégia de projetar 

o hospital com soluções espaciais universais para as áreas de atendimento ao paciente 

externo e interno, adaptáveis a diferentes especialidades e intensidades de cuidado, 

prevendo espaços específicos apenas para os pacientes com necessidades particulares de 

cuidado, é um meio de buscar flexibilidade através da elaboração de propostas inovadoras 

no campo da arquitetura. 

O planejamento estratégico de espaços técnicos é um critério fundamental para a 

flexibilidade; ele incide na estruturação do desenho do edifício, localizando e integrando o 

desenho ao espaço técnico no conjunto, e na articulação com os ambientes que suporta. A 

infraestrutura de instalações hidráulica, elétrica, eletrônica, mecânica e fluido-mecânica 

disseminada nos espaços técnicos pode estar distribuída, normalmente, de três maneiras: 

verticalmente em dutos ou shafts e horizontalmente através dos forros e dos pavimentos 

técnicos. Contemporaneamente sistemas de fachadas industrializadas oferecem mais uma 

possibilidade de distribuição de instalações, os espaços técnicos externos acoplados às 

empenas (KARMAN, 2011). 

Espaços técnicos são espaços intersticiais na estrutura do edifício e como tais 

comumente se desenvolvem de forma não aparente ou exposta para os usuários do edifício. 
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Sob este aspecto, uma característica necessária é a acessibilidade que será útil tanto para as 

mudanças na configuração física quanto para a manutenção regular. O funcionamento 

contínuo do hospital e os riscos envolvidos em determinadas atividades exigem soluções 

para execução de manutenção e realização de obras de modo a afetar o mínimo possível a 

atividade normal dos serviços assistenciais. O acesso independente ao espaço técnico, para 

manutenção, para adaptação ou mesmo inserção de novas instalações, agiliza reparos e 

obras, por isso dutos e shafts, paredes ou armários técnicos interfaceados com áreas 

neutras, como corredores, são estratégicos para a flexibilidade. Assim como, onde as 

exigências de assepsia e cuidados ambientais permitirem, o acesso facilitado que forros 

modulados oferecem são opções flexíveis para adaptações e manutenções. No caso dos 

pavimentos técnicos, sua independência de acesso e uso evita interferências na assistência, 

oferecendo maior autonomia para as transformações necessárias (KARMAN, 2011). 

O pavimento técnico, como área totalmente acessível e transitável, é criado para 

acomodar diferentes sistemas mecânicos, elétricos e outras instalações necessárias. 

Ocasionalmente podem ser previstos alguns serviços de apoio relacionados às instalações ou 

ao sistema operacional do edifício. A incorporação desta solução no hospital simplifica 

sobremaneira modificações em áreas de maior complexidade de instalações e sistemas, 

além de facilitar a continuidade das atividades assistenciais e reduzir custos relacionados ao 

ciclo de vida do serviço (BABBU, 2016). Os espaços técnicos são estratégicos para setores 

com elevada concentração de instalações, como centros cirúrgicos, salas assépticas e 

centros de tratamento intensivo, por exemplo (KARMAN, 2011). 

Se a dimensão de pé direito do pavimento técnico permite trânsito humano interno, 

no caso dos forros, a menor altura tem o limite da viabilidade de passagem dos dutos de 

maior diâmetro, sem deixar de prever o dimensionamento de cruzamento de dutos e 

sistemas de engenharia que por ali precisem passar (KARMAN, 2011). Em relação às 

instalações, Nord (2011) chama a atenção para o fato de que há inovações nos próprios 

sistemas de engenharia e instalações e que os espaços técnicos em si precisam comportar 

certa margem de flexibilidade nos seus desenhos e dimensões que permitam 

adaptabilidade, facilitando também a conversão dos usos e adequações do espaço. As 

previsões sobre mudanças dos sistemas giram em torno de um ciclo de três a cinco anos, 

influenciando o equilíbrio dos fluxos dos serviços; isso significa que área de reserva deve ser 

prevista (FRANCE, 2011). 
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Consideração a respeito dos espaços técnicos de dutos e forros também faz Karman 

(1995), ao falar da defasagem entre alvenarias e estrutura, em que propositadamente não 

há coincidência com vigas, o que facilita a passagem de dutos verticais embutidos ou 

alinhados e o distanciamento entre alvenaria e vigas, que preserva área livre para a 

passagem das instalações. Adicionalmente o uso de bandejas acessíveis e/ou eletrocalhas 

nestes espaços técnicos contribui para a flexibilidade na medida em que o cabeamento não 

está em um elemento lacrado. A associação do sistema de circulação horizontal do edifício 

com linhas de distribuição de instalações no espaço técnico proporciona vias de conexão 

para extensões contíguas ao edifício. Esta estratégia possibilita que a organização funcional e 

formal do edifício seja preservada nos casos de expansão contígua da estrutura hospitalar 

(CHRISTIE, CHEFURKA e NESDOLY, 2003). 

A concepção de um sistema de circulação acessível, aberto e conectável é um critério 

que influi relevantemente para a flexibilidade. O sistema de circulação é um componente 

dinâmico, fundamental na arquitetura, que realiza o entrelaçamento do desenho e 

representa o movimento interno entre os espaços de uso (CLARK e PAUSE, 1987). Mudanças 

em relação a ele, tanto no sentido horizontal, mas principalmente no sentido vertical com 

realocações, afetam o funcionamento do hospital e implicam dificuldades e custos elevados. 

Portanto as características necessárias à flexibilidade são intrínsecas à ideia geratriz e a 

concepção / conceito do projeto. O trânsito de equipamentos, tanto para substituições e 

manutenções quanto no funcionamento da unidade em deslocamentos de robôs e 

aparelhos portáteis, é facilitado por circulação acessível e livre de barreiras. 

Como medidas acessíveis fornecidas pela norma NBR 9077, recomenda-se largura 

mínima de 2.20 metros nas principais circulações e rotas de acesso e saída do hospital, 

enquanto, na RDC050, é considerada mínima de 2.00 metros tanto para circulação de 

pacientes quanto para trânsito de cargas. Adicionalmente, é preciso lembrar que o trânsito 

de equipamentos de grande porte é realizado por empilhadeiras, que possuem dimensões 

em torno de 1.15 x 2.60 x 2.15 metros com os garfos recolhidos, e que em uso a máquina 

atingirá altura de 3.00 metros e ocupará o raio de 2.02 metros para giros de rotação58. 

                                                     

58
 Medidas da máquina isolada, sem o equipamento transportado cuja medida é variável, referência comercial 

utilizada Empilhadeira MAXIMAL - FG35 da empresa Empilhadeiras Catarinense, fonte: 
http://www.empilhadeirascatarinense.com.br. O vídeo da empresa Rocol, em parceria com a Accuray 
especializada em desenvolvimento tecnologico na área biomédica, 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15a5183293ebed69?projector=1, mostrando o processo de 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15a5183293ebed69?projector=1
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Embora o trânsito de grandes equipamentos não seja parte de uma rotina cotidiana, há de 

se pensar que, a intervalos relativamente curtos, os mesmos tenderão a ser substituídos. 

Além disso, nas considerações de projeto, devem estar contemplados os requisitos espaciais 

que as rotinas de manutenção exigem.  

As estratégias de projeto têm focado as soluções com máxima independência do 

sistema de circulação principal dos espaços de uso, assim como circulações verticais 

externas a esses, o que facilita a entrada e saída de grandes equipamentos quando 

necessário e permite o isolamento dessas áreas frente às intercorrências gerais no edifício, a 

ampliação do serviço com acesso independente e o estabelecimento de um novo serviço 

contíguo a uma área, mas com acesso independente (NORD, 2011). Com estas 

características, necessidades de manutenção ou obras, expansões internas e contíguas à 

estrutura poderão ocorrer sem interferência na integridade dos espaços de uso não 

envolvidos no processo de adequação. Adicionalmente, sistemas de circulação que 

proporcionem multiplicidade de percursos entre dois pontos diferentes na estrutura tendem 

a oferecer maiores facilidades quanto à expansibilidade (HEINLE, WISCHER UND PARTNER 

FREIE ARCHITEKTEN, 2007). Além de atender também a requisitos de segurança dos usuários 

em geral e do paciente em particular. 

A adoção de sistema construtivo pré-fabricado constitui um forte facilitador para a 

adaptabilidade, conversibilidade e expansão do espaço construído. Isso, com base no 

conceito de coordenação modular que, sinteticamente, trata da combinação dimensional de 

diferentes componentes construtivos segundo um sistema ordenado por uma unidade de 

medida comum, permitindo uma organização do espaço entrelaçada com os meios materiais 

que o limitam e definem (GREVEN e BALDAUF, 2007). Nessa perspectiva, a obra é vista como 

um processo de montagem em que a peças são combinadas entre si para formar um 

elemento do edifício, com possibilidade de permuta entre peças maiores e menores, 

podendo as mesmas ocupar diferentes posições na obra, além de serem substituíveis 

(BRUNA, 1976). 

Embora essa não seja uma realidade plena no Brasil, os recursos disponibilizados pela 

indústria da construção oferecem benefícios significativos. A agilidade de execução da obra 

que sistemas pré-fabricados proporcionam facilita o processo de adequação e contribui na 

                                                                                                                                                                   

montagem de uma sala de cirurgia robótica e o acesso do equipamento no hospital é ilustrativo das condições 
físicas necessárias à tarefa. 
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redução das interferências que estas causam nas atividades assistenciais. O emprego de 

sistemas construtivos a seco, sem uso de cimento, para os elementos de vedação na 

organização interna dos espaços ou com função estrutural para estruturas menores, tem 

sido aplicado nos hospitais como um critério favorável à flexibilidade.  

Outra estratégia é o sistema modulado de fachada industrializada. Há soluções no 

mercado como os painéis intercambiáveis que permitem mobilidade da composição, 

habilitando a fachada a se adaptar às necessidades internas sem que isso resulte em uma 

descaracterização arquitetônica (GELINSKI, 2013). A forma única de envelopamento do 

edifício estabelece igualdade de tratamento exterior entre as variadas unidades, o que 

favorece reagrupamentos internos, mantendo uma compatibilidade entre uso interno e 

aparência externa (FRANCE, 2011). 

Na pesquisa realizada nos complexos de hospitais europeus e norte-americanos, 

Nord (2011) identificou nas soluções implementadas em projeto e construídas buscando 

soluções para a flexibilidade os critérios de: 

 modularidade do desenho e repetição sequencial de unidades espaciais 

elementares aplicáveis em plantas e envoltório que permitem ajustes 

dimensionais de área, maior integração ou partição, redefinições de atributos 

de interface com o exterior, preservando a homogeneidade da fachada; 

 independência e continuidade do sistema de circulação dos espaços de uso e 

atividade, facilitando as conexões necessárias à expansão sem prejuízo da 

lógica espacial inicialmente estabelecida e a garantia de funcionamento 

integrado; 

 reserva de espaços periféricos para acomodação de volumes adicionais, 

facilitando a incorporação de novos equipamentos e tecnologias que não 

encontrem na estrutura estabelecida as condições de integração ao hospital; 

 padronização das soluções de configuração dos espaços de atendimento ao 

paciente capazes de cumprir as exigências dos cuidados aos pacientes 

externos e internos, além dos diferentes níveis de cuidado; 

 uso de sistemas construtivos a seco, leves e pré-fabricados para as soluções 

internas que facilitam modificações e reparos; 

 adoção de intervalos técnicos entre pavimentos. 
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A compreensão específica do tema na arquitetura dos hospitais demonstrou que a 

condição para haver flexibilidade envolve fatores de organização funcional, de desenho do 

espaço e seus aspectos de construção. Do universo de variadas características do ambiente 

construído relacionadas à flexibilidade, arbitrou-se por algumas consideradas de maior 

interesse para a avaliação a ser realizada em face de a especificidade da mesma ter por 

objeto um edifício construído. Alguns aspectos não fariam sentido na avaliação ou seriam 

redundantes para o fim que se pretende, qual seja proporcionar uma reflexão sobre a 

arquitetura do hospital no contexto da atualidade. Assim, como perfil parâmetro de 

flexibilidade do hospital de ensino contemporâneo se estabeleceram as seguintes 

características: 

 Interfaceamento de setores expansíveis com setores “móveis”, espaços 

“softs” ou espaços reserva (vazios ou com uso transitório). 

 Desenho modular do espaço adotando como referencial ambientes como o 

quarto de internação, sala cirúrgica e corredores. 

 Padronização de tamanho, desenho e uso múltiplo do espaço dos ambientes 

de internação do paciente (quartos e enfermarias) e consultórios 

ambulatoriais. 

 Espaços técnicos interfaceados com o sistema de circulação e adoção de 

pavimentos técnicos sobre as áreas do centro cirúrgico, laboratórios e centro 

de tratamento intensivo. 

 Sistema de circulação horizontal extensível, com múltiplos percursos e 

locação externa de circulações verticais.  

 Adoção de sistema de construção a seco para configuração dos espaços 

internos, armários ou painéis móveis para distribuição das instalações nos 

ambientes e sistema de envelopamento de fachada. 

Neste conjunto de características que incidem sobre os critérios, foram identificados 

os fatores ou elementos para a avaliação do edifício nos usos e propriedades formais 

adjacentes a setores expansíveis, a medida de modulação que define o edifício, tamanho em 

área e uso previsto para ambientes de atendimento ao paciente, tipo e posição do espaço 

técnico, relação do sistema de circulação principal com os espaços-usos, posição das 

circulações verticais principais, sistema construtivo de vedação e distribuição das instalações 

nos ambientes e sistema construtivo de fachada. 
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3.4. A sistemática de avaliação 

A sistemática elaborada para esta avaliação foca as informações técnicas da 

arquitetura do edifício, peças técnicas de desenho do projeto e fotos, colhidas no 

levantamento documental, iconográfico e visitas técnicas de observação e levantamento. A 

avaliação tem como procedimento a busca, em partes específicas do desenho técnico 

relacionadas às características formais exigidas para flexibilidade, dos elementos que 

atendam ao requisito segundo os critérios predefinidos.  

A verificação da satisfação ou não à condição de flexibilidade é analisada segundo um 

conjunto de critérios associados às especificidades de cada requisito. Não se pretende 

estabelecer graus precisos de atendimento, que demandariam uma análise de maior 

abrangência, por meio de amostragem em projetos de hospitais, mas produzir um quadro 

geral para compreensão da flexibilidade no contexto do edifício, propiciando bases para a 

discussão da arquitetura do HUCFF na atualidade. 

Dessa forma, a partir do conhecimento técnico acumulado na pesquisa e com a 

experiência profissional, a realização da análise ocorre por meio de um processo reflexivo 

sobre os elementos e características encontrados no projeto e fotos para os setores e 

ambientes indicados como críticos. A definição da gradação de atendimento entre “pleno”, 

“parcial” e “não atende” resulta da ponderação utilizando-se dos critérios definidos para a 

avaliação e leva em consideração as inter-relações existentes entre as partes na unidade do 

edifício, apesar de o enfoque da análise estar em pontos particulares. A plena flexibilidade é 

considerada como atendimento total dos critérios indicados, enquanto o não atendimento é 

compreendido na constatação da inviabilidade de se alcançar adequação aos critérios. 

Situações intermediárias são identificadas como atendimento parcial. As soluções de 

arquitetura estão relacionadas ao contexto do edifício, portanto não são únicas e, por 

natureza, contêm variabilidades que não invalidam comparações. 

Os indicadores e parâmetros utilizados na análise estão organizados no Quadro 5, 

apresentado a seguir, para avaliação da flexibilidade. Nele, para cada condição a que a 

arquitetura deve atender, indicam-se os elementos ou características específicos, chamados 

de fatores de observação, que devem ser buscados no projeto, funcionando como “guias” da 

avaliação. Também estão indicados os ambientes, os setores e/ou componentes 

identificados como críticos e sobre os quais a avaliação está direcionada. Nestas bases, a 
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verificação de atendimento aos critérios descritos no quadro apresenta a proximidade com 

as condições exigidas pelo requisito. 

Quadro 5: Indicadores para avaliação da flexibilidade do hospital 

QUADRO PARA AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE 

REQUISITOS 
FATORDE 

OBSERVAÇÃO 

AMBIENTE/SETOR/ 
COMPONENTE 

CRÍTICO 

CRITÉRIO PARA ATENDIMENTO 
PARCIAL A PLENO 

Expansibilidade 
da configuração 

física 

Ocupação adjacente 
Conectividade da 
circulação horizontal 

Centro cirúrgico 
Imagem 

Radioterapia 
Laboratório 
Internação 

- Existência de área livre ou habilitada à 
expansão nas adjacências. 
- Circulação horizontal “conectável”. 

Modularidade 
do espaço 

Espaçamento 
estrutural 
Variabilidade da 
configuração interna 
 

Consultórios 
Salas cirúrgicas 

Quarto de internação 
Corredores 

- Compatibilidade para internação 
- Regularidade na extensão do edifício 
- Proporcionalidade entre espaços críticos 

Adaptabilidade 
dos ambientes 

de atendimento 

Layout 
Uso múltiplo 
Agrupamento 

Internação 
Consultórios 

- Quarto individual ou duplo. 
- Layout padronizado. 
- Presença de banheiro/sanitário 
privativo. 
-Quarto com possibilidade de visor para 
enfermagem. 
-Organização em agrupamentos por 
complexidade ou tipo de uso 

Espaço técnico 
acessível e 

articulado com 
setores 

Tipo de espaço técnico 
Posição no edifício e 
acessibilidade 

Centro cirúrgico 
Laboratório 

CTI 

- Presença de pavimento técnico, dutos 
verticais, entrepisos e forros. 
- Posicionamento do pavimento técnico 
relacionado aos ambientes críticos. 
- Localização dos acessos em áreas 
comuns com livre acesso. 

Sistema de 
circulação 
acessível, 
aberto e 

conectável 

Relação com o espaço-
uso 
Posição da circulação 
vertical 
Barreiras físicas 

Imagem 
Centro cirúrgico 

Internação 
Ambulatório 

- Ausência de barreiras físicas. 
- Circulação vertical principal externa ao 
espaço-uso 
- Finais de corredor “abertos” como 
pontos de conexão. 

Conversibilidade 
facilitada por 
sistemas pré 
fabricados 

Técnicas construtivas  
Material de vedação e 
acabamento 
 

Vedação vertical 
Instalações 

Fachada 

- Adoção de sistemas industrializados 
- Uso de sistemas modulares (fachada 
unitizada, sistemas de vedação pré-
fabricados) 
- Distribuição de instalações em armários 
codificados ou painéis removíveis 

Sobre a avaliação de cada uma das condições para a flexibilidade é necessário 

esclarecer algumas especificidades das mesmas, uma vez que as informações do quadro 

representam uma síntese, de maneira que as considerações envolvidas no processo da 

avaliação sejam informadas e a análise compreendida. 

A expansibilidade da estrutura tem sua gradação de atendimento baseada em torno 

dos fatores de ocupação das áreas no entorno do setor e da conectividade da circulação 
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existente com o desenho da circulação que permita continuidade do setor com qualidade 

espacial, sem interrupções ou criações de percursos excessivamente sinuosos. O termo área 

habilitada à expansão refere-se à área com dimensão igual ou superior à da sala do serviço 

do setor em análise mais acesso (exame ou terapia suportado por equipamento de grande 

porte, procedimento, laboratório) e com características estruturais, de pé direito e espaço 

técnico similares ou compatíveis com o setor expansível. Sobre as considerações que 

envolvem os espaços de uso livre e uso “móvel”, parte-se do entendimento de que o 

primeiro se constitui em vazios, pátios, terraços que podem ser ocupados sem prejuízo para 

a qualidade ambiental do edifício e o segundo está ocupado por uma atividade de baixa 

complexidade, administrativa, por exemplo, que tem facilidade em se adaptar a outros 

locais.  

A plenitude quanto à expansibilidade é obtida quando todos os fatores apresentam 

características favoráveis ao setor, área livre e compatível, possibilidade de continuidade na 

distribuição espacial e organização funcional do setor. Na parcialidade de atendimento, 

consideram-se, por exemplo, os casos em que, apesar de existir conectividade da circulação 

e área habilitada, esta área tem um uso “móvel” que dependerá de uma análise da 

viabilidade da realocação da atividade sem prejuízo para o serviço e o conjunto. O não 

atendimento à condição de expansibilidade se dará nos casos de inexistência de 

possibilidade de expansão. 

A avaliação da modularidade do espaço é realizada segundo a variação da 

configuração interna e a compatibilidade que o espaçamento estrutural oferece entre 

espaços e para arranjos internos com mínima interferência de pilares e vigas. Na análise, 

procura-se identificar se a configuração do espaço interno é capaz de abrigar variações de 

quarto de internação, desde os individuais até as enfermarias coletivas. Também é 

observado se o sentido de modulação é respeitado nas diferentes partes do edifício de 

modo a permitir combinações entre as medidas necessárias aos setores ou ambientes 

críticos.  

Para auxiliar a análise, o parâmetro de espaçamento estrutural variando no intervalo 

de 7,20 a 8,00 metros é tomado como referência, sem se constituir com isso em uma 

medida absoluta a ser imposta, apenas pelo conhecimento de que sua adoção recorrente 

em projetos hospitalares indica que espaçamentos entre tais medidas são capazes de 

abranger modulações espaciais compatíveis para flexibilidade. Podem ainda potencializar 
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relações dimensionais no desenho entre as áreas funcionais críticas do hospital 

(consultórios, salas cirúrgicas, quartos e enfermarias de internação e corredores). 

Na avaliação de adaptabilidade das soluções espaciais para ambientes de 

atendimento, a análise se baseou nos fatores de layout, acessibilidade e possibilidade de 

agrupamento de serviços no mesmo ambiente. O foco da avaliação está na identificação das 

características que tornam os ambientes de atendimento ao paciente flexíveis a diferentes e 

alternativas funções, beneficiando o conjunto funcional da arquitetura, e não na discussão 

específica sobre a qualidade da forma ou configuração em si, apesar de este aspecto não 

estar esquecido nas observações do projeto.  

Sendo assim, considerou-se, para haver pleno atendimento, a presença de setores de 

internação completos de quartos universais ou adaptáveis ao nível de criticidade do cuidado 

que exigem características ambientais como individualização completa ou alternativa 

(quartos duplos com possibilidade de separação prevista), banheiros acessíveis e visores 

para observação da enfermagem, além de ambulatório organizado conforme a capacidade 

dos múltiplos usos aos quais a sala de exame pode servir, com consultórios de layout 

padronizado e previsão de sanitário compartilhado ou não com outra sala.  

Na gradação parcial, incluem-se casos em que é possível certo nível de concentração 

de atividades em um mesmo ambiente, como nas internações configuradas com quartos 

duplos e banheiro privado compartilhado, e consultórios padronizados, por exemplo. As 

condições de quartos coletivos, banheiros compartilhados e configurações específicas de 

consultório por especialidade ou simples variação da forma sem parâmetro claro e 

organizado são entendidas como situações de não atendimento. 

A análise sobre o espaço técnico acessível e articulado com setores está baseada no 

tipo de espaço técnico, sua posição no edifício em relação ao setor a que oferece suporte e 

na acessibilidade dele para manutenção com um mínimo de interferência no setor. 

Considerou-se para um pleno atendimento a presença da solução de pavimento técnico 

posicionado sobre os setores críticos em que a sofisticação tecnológica demanda alta 

concentração de infraestrutura, combinada com a solução de distribuição vertical em dutos 

verticais ou shafts localizados em posições que permitam interfaceamento com áreas 

neutras para livre acesso fora das áreas de serviço. A parcialidade no atendimento é 

satisfatória em casos em que ocorre a distribuição horizontal das instalações por outros 

tipos de espaços técnicos, como os entrepisos e forros, mantendo-se a distribuição vertical 
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através de shafts acessíveis. Compreende-se que o recurso do pavimento técnico é um 

elemento estratégico para o edifício potencializar aspectos da manutenção e flexibilidade. A 

ausência de shafts, pavimentos técnicos, associada à inacessibilidade ou difícil acesso aos 

espaços técnicos horizontais, seriam as condições de não atendimento. 

A avaliação do sistema de circulação ocorre em torno de fatores de presença de 

barreiras físicas, de posicionamento da circulação vertical no edifício e da relação do 

desenho do percurso com o espaço de uso efetivo para a atividade fim. Em relação à 

acessibilidade, é oportuno esclarecer que o foco dado pela flexibilidade neste trabalho 

preocupa-se mais com os aspectos da capacidade do sistema de circulação de atender ao 

progresso inovador do serviço de saúde na incorporação tecnológica e de equipamentos, 

sem se ater a aspectos de mobilidade humana abrangidos pelo conceito, muito embora eles 

estejam presentes nas percepções de atributos e qualidades da análise.  

O pleno atendimento ao requisito é considerado pela ausência de barreiras nas 

circulações com previsão de trânsito de equipamentos, pelo posicionamento externo da 

circulação vertical que provê maior flexibilidade para os casos de expansão, assim como pelo 

desenho aberto, ou seja, sem barreira estrutural ou obstáculo no sentido de continuidade da 

circulação principal do edifício para ampliações horizontais que prolonguem a abrangência 

de atendimento da infraestrutura já instalada no hospital. Considerou-se que, para a 

condição parcial de atendimento, o essencial a ser mantido seria a acessibilidade do sistema 

de circulação livre de barreiras físicas; enquanto que a falta de acessibilidade revela não 

atendimento. 

O critério de facilidade da conversibilidade do suporte físico relacionado a aspectos 

da construção orienta-se nos fatores de técnicas construtivas, materiais empregados e 

sistemas industrializados incorporados. Para gradação plena, consideraram-se técnicas de 

maior rapidez e menor geração de resíduo, uso de soluções prontas e de fácil acessibilidade 

como painéis ou armários para instalações e os sistemas pré-fabricados de fachada. O 

entendimento da parcialidade de atendimento é resultado da verificação de tais 

características em partes limitadas do edifício e o não atendimento é considerado para os 

casos da construção tradicional, nos quais se requer quantidade elevada de soluções de 

execução particulares a cada problema. 

As análises para cada requisito são realizadas com auxílio de modelos e esquemas 

produzidos a partir do projeto de modo a destacar os aspectos que interessavam a 



188 

verificação de cada requisito. Estes modelos e desenhos esquemáticos estão apresentados 

ao longo da avaliação. O processo de avaliação é acompanhado da análise das condições 

apresentadas pelo edifício como um todo em relação ao atendimento do critério, 

observando aspectos conflituosos, obstáculos a serem superados e limites de ação. 

Complementarmente, as informações e conhecimento obtido a partir da visão histórica do 

projeto permeiam a análise, possibilitando a compreensão “ampliada” de cada situação 

avaliada no sentido de conhecer suas razões, permitindo assim que variáveis não aparentes 

no desenho possam contribuir para o entendimento e avaliação. O resultado final é 

apresentado em um quadro que resume as análises de atendimento alcançadas para cada 

requisito, identificadas na gradação plena, parcial e de não atendimento. 

3.5. Avaliação 

A avaliação do edifício toma como referencial os setores de maior concentração ou 

sofisticação tecnológica, além daqueles com potencial de inovação como é o caso da 

internação e ambulatório. Entre os chamados “tecnológicos” estão o centro cirúrgico, 

diagnóstico por imagem, radioterapia e laboratório, além das atividades da endoscopia no 

setor de gastroenterologia.  

Na avaliação, setores que também demandariam potencial de expansão, como 

terapias cardiovasculares e neurológicas, são enquadrados nas análises do setor de imagem 

considerando a localização contígua dos setores. Para cada critério, foram definidos, entre 

os setores mencionados, aqueles que teriam maior envolvimento nos aspectos que o critério 

abrange, de maneira que servem de guias do olhar de avaliação ao longo da estrutura do 

edifício. A avaliação contém certo grau de imprecisão em face dos aspectos qualitativos 

envolvidos, por exemplo, condições aparentes de conforto do paciente ou usuário e 

condições de percepção positiva oferecidas pelo ambiente. Embora os itens e fatores 

definidos busquem dar homogeneidade ao julgamento, os aspectos qualitativos permeiam o 

resultado final da avaliação. 

3.5.1. Expansibilidade da configuração física 

A expansibilidade da configuração física refere-se à capacidade do edifício de se 

expandir ou permitir que suas funções internas se redistribuam espacialmente para viabilizar 
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novos dimensionamentos por setor. O Quadro 6, a seguir, apresenta elementos utilizados 

para a avaliação: 

Quadro 6: Itens de avaliação da expansibilidade 

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EXPANSIBILIDADE DA CONFIGURAÇÃO FÍSICA 

FATOR DE OBSERVAÇÃO 
AMBIENTE/SETOR 

CRÍTICO 
CRITÉRIOS PARA ATENDIMENTO PARCIAL A PLENO 

- Ocupação adjacente 
- Conectividade da 
circulação horizontal 

Centro cirúrgico 
Laboratório 
Imagem 
Radioterapia 
Internação 

- Existência de área livre ou habilitada à expansão nas 
adjacências. 
- Circulação horizontal “conectável”. 

Com relação à avaliação deste critério, a primeira consideração pertinente se refere 

ao partido arquitetônico do edifício e sua implantação. As condições arquitetônicas e 

estruturais do edifício não o habilitam para expansão, exceto no subsolo e de forma 

limitada, por isso as avaliações a esse respeito consideram, para a ampliação dos setores 

situados nas torres, os vazios internos ou as possibilidades de mobilidade dos setores 

adjacentes. A começar pelo centro cirúrgico, localizado no 12º pavimento; este ocupa toda a 

extensão da lâmina do bloco A, não possuindo, portanto, áreas adjacentes que possam 

acomodar uma expansão. Assim também os laboratórios distribuídos na mesma lâmina, no 

3º e 4º pavimentos; não há possibilidade de atendimento de necessidades de expansão 

horizontalmente, e verticalmente não há área disponível. Apesar de existir a possibilidade de 

replicação da estrutura em outras posições do edifício, esta não seria considerada como 

expansão nos termos em que se trata esta avaliação (Figura 52). 

 

Figura 52: Localização dos setores de análise da expansibilidade 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

A expansibilidade de toda a área de hospitalização do bloco A está limitada à mesma 

condição, enquanto, no bloco C, não há condições qualitativas de expansão, uma vez que o 

setor está estruturalmente limitado pelo shaft e pelas especificidades do desenho da área 

INTERNAÇÃO 

CENTRO CIRÚRGICO  l  LABORATÓRIO 

IMAGEM  l  RADIOTERAPIA 

SETORES CRÍTICOS PARA EXPANSÃO: 
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central do edifício, conforme se vê figura 53.B. Também os laboratórios no subsolo deste 

bloco não possuem área habilitada ou sistema de circulação que capacitem expansões 

qualificadas.  

A radioterapia, apesar de interfaceada com área externa livre (Figura 53.A), não 

possui uma configuração interna que permita expansão, além de sua circulação não ser 

conectável. O setor de imagem está totalmente interno e, apesar de sua área adjacente 

apresentar usos com mobilidade e características estruturais similares, os equipamentos de 

imagem estão em posição desarticulada com estas áreas. Haveria possibilidade de conversão 

de áreas inutilizadas pela evolução dos equipamentos de radiologia para a tecnologia digital. 

Em ambas as situações, a viabilidade seria dependente de realocações de usos e 

reconfigurações necessárias. 

 

Figura 53: Esquemas de análise expansão – A. subsolo e B.pavimento tipo 

Fonte: Desenhos produzidos pela autora. 

Também há de se considerar que um dos impactos de qualquer mobilidade de setor 

no edifício para viabilizar expansões está na compatibilização com a fachada que foi 

projetada com atributos e características de atendimento a usos específicos. Mobilidades 

podem implicar descaracterização do edifício, além de possíveis perdas de qualidade no 

ambiente interno com transgressões à lógica existente do edifício. Expansões podem ocorrer 

no sentido horizontal ou vertical do edifício. Em ambas, dadas às condições do partido em 

torres independentes e da estrutura geral, os limites estão na própria forma do edifício e 

nela os pontos de circulação vertical criam barreiras à integração entre as torres. 

ÁREAS MÓVEIS 

ÁREAS DE ANÁLISE 

BARREIRA 
DESNÍVEL 

ÁREA OCUPADA 

BARREIRA 
SHAFTS 
ELEVADORES 

LEGENDA: 
A B 
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3.5.2. Modularidade do espaço 

A modularidade refere-se aos espaços gerados pelo espaçamento estrutural adotado, 

capacitando organizações internas com dimensões compatíveis entre as principais unidades 

funcionais do hospital. O Quadro 7, a seguir, apresenta elementos utilizados para a 

avaliação: 

Quadro 7: Itens de avaliação da modularidade do espaço 

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MODULARIDADE DO ESPAÇO 

FATOR DE OBSERVAÇÃO 
AMBIENTE/SETOR 

CRÍTICO 
CRITÉRIO PARA ATENDIMENTO 

PARCIAL A PLENO 

- Espaçamento estrutural 
- Variabilidade da 
configuração interna 

Consultórios 
Salas cirúrgicas 

Quarto de internação 
Corredores 

- Compatibilidade para internação 
- Regularidade na extensão do edifício 
- Proporcionalidade entre espaços críticos 

A modulação do HUCFF é variável entre os blocos. A composição do espaço 

basicamente é uma combinação de dois espaçamentos estruturais: 7,80 x 6,00 metros nos 

blocos A e D; 7,80 x 6,75 metros nos blocos C, E e F, como apresentado na Figura 54. 

 

Figura 54: Esquema de modulação geral 

Fonte: Desenho produzido pela autora.  
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A formulação do primeiro módulo se realizou, no sentido de 7,80, baseado no 

desenho do quarto ou enfermaria de internação e no sentido 6,00 sobre a circulação. O 

bloco C apresenta uma distribuição particular da estrutura sobre a malha de 7,80 x 6,75 

subdividida em 2,25 metros. Neste bloco, o espaçamento estrutural, apesar de seguir a 

regularidade da malha, não respeita uma modulação contínua. Os pilares são alocados sobre 

a malha em diferentes posições conforme as necessidades de configuração interna do 

programa original, criando variações de espaçamento (ver Figura 55). No bloco C, a 

concepção dos espaços de ocupação foi direcionada para os usos iniciais do projeto para 

centro cirúrgico, ensino e  ambulatório, e não segundo um espaçamento genérico modular. 

Portanto, o desenho do edifício segue uma constante invariável, nem o módulo é 

único na ordenação do conjunto, possibilitando maior generalidade e capacidade para 

acomodar diversificados setores. Ao contrário, é limitado às condições específicas que os 

diferentes espaçamentos estruturais permitem. O próprio processo de revisão projetual de 

1969 já resulta em soluções de baixa qualidade espacial como visto no Capítulo 1. A 

verificação da variabilidade e compatibilidade que o módulo permite é válida no bloco A e 

em parte do bloco C. Os módulos D, E e F não abrigam ambientes funcionais críticos, por isso 

não serão avaliados em particular, sendo considerados apenas na avaliação do conjunto. 

                          

Figura 55: Esquemas de análise de modulação, A.bloco A, C.bloco C e esquema geral de ocupação. 

Fonte: Desenhos produzidos pela autora.  
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A área de hospitalização, referência primeira para a formulação do módulo, no bloco 

A, com espaçamento estrutural de 7,80 x 6,00 metros e subdivisão de 2,60 metros, 

apresenta unidade de medida com previsão de variabilidade de configuração interna entre 

quartos e enfermarias. No entanto, a concepção do edifício previu a ocupação por quartos e 

enfermarias somente em um lado da lâmina, por isso esta variabilidade é satisfatória apenas 

nesta área; o espaçamento de 6,00 metros no outro sentido resulta da especificidade do 

padrão de ocupação planejado para o bloco, que tomou a circulação como referência para 

ajuste do módulo (Figura 55). 

Essa condição resulta em limites quanto à variabilidade interna do pavimento do 

bloco, pois a faixa inicialmente destinada aos ambientes de apoio só acomodará bem usos 

compatíveis com aquela limitação dimensional. Transgressões à lógica de ocupação resultam 

em perda de qualidade dos ambientes, como é o caso das tentativas de variação construídas 

de forma a acomodar quartos de isolamento na faixa dos ambientes de apoio. Estes 

ambientes se definem em área reduzida e inadequada funcionalmente para a internação, 

com problemas de acessibilidade e pouco espaço para o trabalho de enfermagem. 

Em relação à compatibilidade, esta só fará sentido para os ambientes críticos 

presentes nos blocos com a mesma modulação, no caso, a sala cirúrgica instalada no 12º 

pavimento. No que tange à medida básica do espaçamento, a compatibilidade foi atendida; 

o problema está novamente na rigidez do padrão de ocupação predefinido pelo 

espaçamento de 6,00 metros, que impõe as mesmas limitações já descritas para a 

internação (Figura 55). Sobre isso, a situação do centro cirúrgico tem um agravante, pois a 

estrutura dos pilares na área de ocupação das salas cirúrgicas impede que estas se adaptem 

de forma satisfatória a tamanhos maiores no sentido longitudinal. Considerando que a 

sofisticação cirúrgica tem demandado a incorporação crescente de equipamentos e 

tecnologias robóticas com maiores demandas de área, esse é um problema insolúvel nas 

condições existentes, sem mencionar questões de capacidade estrutural para suportar a 

sobrecarga. 

O último ambiente crítico a ser verificado quanto à modulação são os consultórios 

que, em função da concentração no ambulatório, direcionam a avaliação para esse setor 

localizado nos dois primeiros pavimentos. Na modulação de 7,80 x 6,75 metros do bloco C, a 

distribuição das salas de consulta não estabelece relação com a estrutura, desenvolvendo-se 

nos espaçamentos entre os pilares que ficam deslocados em relação à parede, criando 
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barreira física em áreas de circulação e espera. A variabilidade ou compatibilidade, portanto, 

não se relaciona com o módulo, podendo se considerar a atual organização como não 

modulada. Por outro lado, nos pavimentos superiores, onde foram instaladas unidades de 

internação, não se verifica harmonia adequada com a modulação do bloco. O espaçamento 

estrutural de 6,75 metros acomoda os quartos com dimensões de largura reduzidas; o que é 

viável, mas gera certa dificuldade no trânsito das macas. No entanto, a acomodação dos 

quartos na interface oposta, em que os pilares estão afastados a 2,25 metros, o espaço 

funcional do quarto sofre interferência da estrutura. A modulação no plano vertical é útil à 

compatibilização entre espaços técnicos e fachadas. No geral, o posicionamento em 

diferentes alturas reforça a organização em faixas da ocupação do plano horizontal. 

 A avaliação e a análise evidenciou dois aspectos. O primeiro se prende ao fato de 

que, embora se tenha uma organização modular parcial do espaço, não houve planejamento 

para uma dinâmica modular. Esta dinâmica se refere a uma generalidade da estrutura, com 

padrão de espaçamento único ou proporcional baseado no módulo, que permita diferentes 

ocupações. A modulação é específica para um padrão de ocupação e alterações estarão 

sujeitas a compatibilidades de requisitos com os usos previstos. O segundo aspecto, a 

concepção de flexibilidade para o edifício aplicada no HUCFF, sugere que o entendimento do 

conceito era diferente do atual; orientado mais para uma liberdade de concepção, da 

organização interna e arranjos do conjunto, do que para um fluxo contínuo de mudanças do 

espaço físico de maneira imprevisível. 

3.5.3. Adaptabilidade dos ambientes de atendimento 

A adaptabilidade é um critério referente à adoção de soluções universais para a 

configuração do espaço, contribui para a capacitação do edifício a fim de acolher mudanças 

nas atividades com a menor necessidade de alteração no suporte físico, facilitando permutas 

de usos e otimizando área. O Quadro 8 apresenta elementos utilizados para a avaliação: 

Quadro 8: Itens de avaliação da adaptabilidade 

AVALIAÇÃO DO REQUISITO DE ADAPTABILIDADE DOS AMBIENTES DE ATENDIMENTO 

FATOR DE 
OBSERVAÇÃO 

AMBIENTE/SETOR 
CRÍTICO 

CRITÉRIO PARA ATENDIMENTO 
PARCIAL A PLENO 

Layout 
Uso múltiplo 
Agrupamento 

Internação 
Consultórios 

- Quarto individual ou duplo. 
- Layout padronizado. 
- Presença de banheiro/sanitário privativo. 
- Quarto com possibilidade de visor para enfermagem. 
- Organização em agrupamentos por complexidade ou tipo de uso 
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Em relação às áreas de atendimento de internação e consulta, o HUCFF apresenta 

condições pouco genéricas ou universais em termos de solução espacial. O primeiro ponto é 

que o atendimento ao paciente crítico é realizado em setor específico, UTI, o que já denota a 

característica da especialidade. Existem dois tipos de configuração formal de internação, 

uma concentrada no bloco A, em quartos de enfermaria coletivos, com até seis leitos e um 

banheiro compartilhado, mais uma área interna de trabalho da enfermagem (Figuras 56 e 

57); e outra no bloco C, em quartos individuais e duplos, com banheiro privativo e espaço 

para guarda de pertences (Figura 58). Os quartos coletivos do hospital não oferecem suporte 

espacial para absorver os desenvolvimentos do cuidado hospitalar ao paciente sem que para 

isso se realizem obras com alterações significativas em sua estrutura. 

 

                  
 

Figura 56: Quarto de internação no bloco A 

Fonte: Projeto arquitetônico HUCFF, acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde/Proarq/FAU 

As reconfigurações exigem qualidade ambiental e condições de privacidade e 

participação da família no cuidado, associadas a uma área suficiente para diferentes 

atividades do cuidado pela enfermagem e o trânsito de equipamentos portáteis que 

permitam a concentração do cuidado no leito. O modelo coletivo implica limitações, 

principalmente de privacidade, isso dificulta a realização do espectro de cuidados junto ao 

leito. Este modelo de quarto demanda maior trânsito de pacientes no interior do hospital 

para que o cuidado não habilitado seja realizado em espaços alternativos, influenciando, por 

consequência, os riscos envolvidos durante o transporte e tempo dedicado pela 

enfermagem. Além disso, a configuração do banheiro é de pouca acessibilidade e sua 

relação com o número de pacientes é elevada. 
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Figura 57: Quarto de internação no bloco A, variações de layout 

Fonte: Projeto arquitetônico HUCFF, acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde/Proarq/FAU 

Por outro lado, não basta os quartos serem individuais e duplos para que sejam 

adaptáveis a mudanças nas atividades, embora isso facilite como acontece na própria 

estrutura atual do hospital que teve um dos pavimentos deste modelo de internação 

destinado ao uso administrativo e de ensino, sem necessidade de reconfiguração do espaço. 

Os quartos universais e adaptáveis requerem planejamento específico segundo o perfil de 

cuidado e projeções de desenvolvimento. As variadas possibilidades de solução incluem área 

maior que a disponível hoje no modelo utilizado no bloco C, para que, no layout, estejam 

previstos espaços de trabalho de enfermagem, instalações sanitárias acessíveis e seguras, 

área para a família e conforto para o paciente. No caso do bloco C, há ainda uma limitação 

estrutural dada pelo espaço técnico do shaft, que limita integrações com a enfermagem. 

                                                    

Figura 58: Layout da internação com quartos individuais no bloco C 

Fonte: Projeto arquitetônico HUCFF, acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde  
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O ambulatório localizado no 1º e 2º pavimentos do bloco C apresenta uma 

organização padronizada parcial dos consultórios, as variações formais indicam que 

especificidades do perfil do atendimento realizado orientam as características do desenho 

dado. No total, foram identificadas 12 variações formais na configuração dos ambientes de 

consulta do ambulatório; a Figura 59 apresenta parte do mapeamento realizado. A permuta 

de usos ou especialidades entre eles, tal qual ocorreria num cenário de solução espacial 

universal, encontrará algumas restrições em função dessas variações formais sem relação 

com o conjunto. Outro aspecto a considerar são as tendências de desenvolvimento para as 

áreas ambulatoriais que vão em direção a um cenário com maior incorporação de 

tecnologias. A área e a presença de elementos construídos rígidos na composição do 

consultório ambulatorial dificultam a reconfiguração para uma relação médico-paciente 

intermediada por maior presença de recursos informatizados, a telemedicina e a 

participação de robótica. Da mesma forma que, na internação, os sanitários não acessíveis 

representam dificuldades e limitações de uso reforçadas pela sua localização centralizada no 

setor, quando sanitários acessíveis têm características mais universais e adequadas para o 

público variado e numeroso que caracteriza esse serviço. 

 

Figura 59: Variação de desenhos para consultório no ambulatório, 1º pavimento 

Fonte: Desenho produzido pela autora.  
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3.5.4. Espaço técnico acessível e articulado com setores 

Nesta seção, discutem-se a distribuição das instalações e a capacidade de acomodar 

tecnologias necessárias para a atualização contínua do edifício e sua manutenção. No 

Quadro 9, são apresentados elementos utilizados para a avaliação: 

Quadro 9: Itens de avaliação do espaço técnico 

AVALIAÇÃO DO REQUISITO ESPAÇO TÉCNICO ACESSÍVEL E ARTICULADO COM SETORES 

FATOR DE OBSERVAÇÃO 
AMBIENTE/SETOR 

CRÍTICO 
CRITÉRIO PARA ATENDIMENTO 

PARCIAL A PLENO 

- Tipo de espaço técnico 
- Posição no edifício e 
acessibilidade 

Centro cirúrgico 
Laboratório 

CTI 

- Presença de pavimento técnico, dutos verticais, 
entrepisos e forros. 
- Posicionamento do pavimento técnico relacionado aos 
ambientes críticos. 
- Localização dos acessos em áreas comuns com livre 
acesso. 

Entre os espaços técnicos identificados no HUCFF para acomodação e distribuição 

das instalações estão os forros, os entrepisos e os dutos verticais ou shafts. No bloco A, os 

espaços técnicos horizontais foram intencionalmente projetados a partir do 3º pavimento, 

prevendo-se um entrepiso visitável entre o 2º e o 3º pavimentos e o 12º e o 13º pavimentos. 

Os shafts funcionam do entrepiso inferior até o 13º pavimento e estão todos localizados no 

limite da circulação interna do bloco com acesso livre, exceto um localizado na extremidade 

do edifício. Há também uma defasagem de alvenaria na circulação que gera uma conexão 

vertical entre todos os pisos do intervalo mencionado até o entrepiso. Na Figura 60 essa 

distribuição no edifício é apresentada esquematicamente. 

 
 

Figura 60: Esquema de análise dos espaços técnicos, sobre o corte longitudinal - distribuição nos blocos A e C 

Fonte: Desenho produzido pela autora.  
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Este desenho permite acesso facilitado a todas as áreas de distribuição vertical e 

simultaneamente atende as faixas dos espaços de uso nos pavimentos, reforçando o sentido 

de ocupação do projeto. Os shafts projetados acoplados aos pilares e as instalações podem 

alcançar o interior dos ambientes tanto pelo sistema de abertura das lajes quanto pelas 

paredes, a depender do desenho (Figuras 60 e 61). 

        

Figura 61: Vista aproximada dos shafts no bloco A com entorno ocupado e vazio 

Fonte: Projeto arquitetônico HUCFF, acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde, editado pela autora. 

Sobre os ambientes de CTI, 8º andar e laboratórios, 3º e 4º andares, estão os forros 

convencionais utilizados no pavimento tipo do bloco A. Seguem desenho de maior altura na 

área central do edifício sobre a circulação e shafts, enquanto que sobre os espaços-uso 

reduzem a altura a um terço da prevista para a área central, ver Figura 62. As instalações se 

concentram na área central para daí se distribuírem aos espaços de uso. Tal perfil de forro 

não permite que os equipamentos e instalações necessários à modernização tecnológica 

sejam acomodados, além das questões relacionadas à manutenção.  

 

Figura 62: Esquema padrão de espaço técnico do bloco A 

 Fonte: Projeto arquitetônico HUCFF, acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde, editado pela autora. 
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O fechamento desses espaços técnicos é feito em laje, dificultando o acesso para 

adaptabilidade e substituição de sistemas por equipamentos com maiores dimensões. Há 

também a questão das cargas estruturais exigidas, que influenciam as possibilidades de 

utilização desses espaços. Com relação a esta limitação, também sofre o entrepiso localizado 

sobre o centro cirúrgico, apesar do fácil acesso e da possibilidade de percorrê-lo, sua altura 

está limitada a 2.00 metros sob a viga de teto. A despeito disso, esse espaço não pode ser 

considerado como espaço técnico, pois foi destinado ao uso das áreas de observação das 

salas cirúrgicas (Figura 63). Essa situação é crítica, limitando as alternativas de 

desenvolvimento para um setor que concentra equipamentos, sistemas de tratamento de ar 

com filtros, necessidades de reservas específicas, entre outros. 

 

Figura 63: Esquema padrão de espaço técnico do bloco C 

Fonte: Projeto arquitetônico HUCFF, acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde, editado pela autora. 

No bloco C, o laboratório alocado no subsolo conta com uma situação mais restrita, 

sem previsão de espaço técnico para as necessidades que requerem ambientes tecnológicos. 

O restante do bloco C, onde estão a farmácia e seus laboratórios e a central de material 
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esterilizado, conta com forros também de diferentes dimensões, um maior com previsão de 

furos nas vigas para passagem de tubulações  e outro menor. Ambos com fechamento em 

laje com limitações similares às do bloco A. Os demais blocos, D, E e F, não acomodam áreas 

clínicas tecnológicas (Figura 63). 

3.5.5. Sistema de circulação acessível, aberto e conectável 

Nesta seção, discutem-se a acessibilidade das circulações e a facilidade de conexão 

para ampliações, mantendo a funcionalidade do edifício. No Quadro 10, são apresentados 

elementos utilizados para a avaliação: 

Quadro 10: Itens de avaliação do sistema de circulação 

AVALIAÇÃO DO REQUISITO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO ACESSÍVEL, ABERTO E CONECTÁVEL 

FATOR DE OBSERVAÇÃO AMBIENTE/SETOR CRÍTICO 
CRITÉRIO PARA ATENDIMENTO 

PARCIAL A PLENO 

Relação com o espaço-uso 
Posição da circulação 
vertical 
Barreiras físicas 

Imagem 
Centro cirúrgico 

Internação 
Ambulatório 

- Ausência de barreiras físicas. 
- Circulação vertical principal externa ao espaço-uso 
- Finais de corredor “abertos” como pontos de 
conexão. 

O desenho geral do sistema de circulação é claro e legível, organizado no sentido das 

duas torres que alternam a condição interna ou periférica conforme a lâmina. As circulações 

principais das lâminas se intersecionam na circulação vertical posicionada entre os blocos. O 

transporte mecânico vertical está concentrado no bloco C, com o núcleo principal na 

interface com o bloco A e outro no outro extremo. Já nos volumes horizontais, a circulação 

segue o desenvolvimento do volume, mantendo coerência com os eixos das lâminas. A 

configuração desse esquema de circulação apresenta como principais características longas 

extensões de corredores nos principais blocos, A, C e E. Adicionalmente, o partido 

volumétrico e as condições estruturais não habilitam qualquer avaliação sobre 

expansibilidade do sistema de circulação.  

No bloco A, em que o eixo de circulação se posiciona no interior da lâmina, como 

mostra a Figura 64, tentativas de alocar no bloco múltiplos serviços ou serviços estranhos ao 

projeto original são condicionadas a limitações organizacionais como a ocupação por faixas 

de espaço-uso ou alternativamente a ocupação de três zonas que oferecem possibilidade de 

autonomia espacial de usos do bloco. Transgressões a tais limites influenciam diretamente a 

qualidade dessas ocupações, como é observado nos casos dos pavimentos em que, para se 

acessar um serviço, necessariamente é preciso atravessar o outro. Tratando-se de uma 
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internação, os aspectos de privacidade e segurança dos pacientes são afetados pelo trânsito 

estranho às suas atividades em seu interior. A relação circulação e espaço-uso no bloco A 

transcorre melhor quando seu uso é único, assim, para a internação, sendo a circulação de 

dimensão generosa em largura, não há dificuldades para o trânsito de equipamentos, o que 

não vai ocorrer para a área da cirurgia. 

             

Figura 64: Esquema de circulação do pavimento tipo 

Fonte: Desenho produzido pela autora.  

Não é viável o trânsito interno dos equipamentos necessários a uma atualização do 

centro cirúrgico nas características arquitetônicas de dimensão, percursos e desenho do 

sistema de circulação existente porque os equipamentos exigem dimensões mais amplas e 

percursos mais diretos e facilitados (ver Figura 65). Nesse sentido, as considerações incluem 

a circulação de acesso do edifício e circulação vertical. 
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Figura 65: Esquema da circulação do 12º pavimento 

Fonte: Desenho produzido pela autora.  

O desenho centralizado da circulação vertical estabelece longos percursos para 

acesso e saída de equipamentos (Figura 66). Além disso, o transporte vertical destinado para 

esse fim está limitado a um poço de 2,40 x 3,00 metros, com porta de acesso de 1,40 metro 

no subsolo. Para chegar até este espaço, é necessário percorrer 115 metros de corredor com 

2,30 metros de largura e encontrar, no pavimento tipo, a circulação de acesso bloqueada por 

dois ambientes construídos (Figura 66 e 65). Não se pretende entrar no mérito do transporte 

por içamento, independentemente de sua viabilidade, pois este não é o objetivo do trabalho 

de verificação das condições físicas do edifício. Ainda sobre as circulações verticais, o acesso 

pelo conjunto de elevadores e escada no extremo do bloco C é limitado por um “hall 

corredor” que, nos pavimentos tipo, pode ser aberto no sentido oposto ao da circulação, 

obrigando a um giro de 180o, como também voltado ao interior do pavimento, mas 

direcionando o percurso ao interior de um setor. Ou seja, o posicionamento do desenho e a 

relação com o espaço-uso estabelece um percurso trabalhoso de deslocamento de 

equipamentos ou inviabilidade, dependendo do que seja e para qual pavimento irá, já que as 

áreas de acesso a essa circulação vertical variam por pavimento. Todas as circulações 

verticais do edifício, elevadores, escadas, rampas, são internas. Nem todas vão do subsolo 

ao último andar, como aquelas da internação no bloco A, que param no 3º pavimento. 
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Figura 66: Esquema da circulação do subsolo 

Fonte: Desenho produzido pela autora.  

Os elevadores estão todos centralizados no bloco C, onde a circulação ocorre 

perifericamente nas duas laterais do edifício. Esse sistema apresenta complicadores quanto 

à acessibilidade e às condições de organização espacial oferecidas pelas relações com o 

espaço-uso. Há enclausuramento de espaços no centro do pavimento e obrigatoriedade de 

corredores adicionais para criar desvios de percursos quando há necessidade de conexões 

entre as circulações periféricas, além de, em alguns casos, implicar corredores de desenho 

confuso e pouco legível para acesso. Embora as dimensões dessas circulações periféricas no 

pavimento tipo sejam generosas, a barreira física está relacionada aos percursos sinuosos 

que são adotados em algumas situações e nos estreitamentos que ocorrem nos acessos à 

internação. Estreitamentos esses que são verificados também no perfil vertical da lâmina, 

dando dimensões menores de circulação no bloco C aos pavimentos do subsolo até o 2º 

pavimento, localização do ambulatório. As circulações neste setor com largura de 1,20 

metro, comprimidas entre os consultórios e o contorno do edifício, são destinadas ao 
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trânsito profissional. Não apenas a medida de largura é considerada inadequada por normas 

como NBR9077, NBR9050 e RDC050, específica para ambientes de saúde, como, 

proporcionalmente à sua extensão, contribui na percepção do estreitamento espacial e é 

inapropriada em termos de qualidade de solução arquitetônica. 

No setor de imagem, a circulação se desenvolve em eixos transversais ao bloco C e 

paralelos entre si, entremeando uma área ocupada em extensão horizontal que é iluminada 

através de pátios internos (Figura 66). Também extensos em comprimento, em alguns 

trechos, os corredores são interceptados pelas colunas de sustentação do edifício, o que 

interfere no percurso linear, como barreiras estreitando passagens. Os grandes 

equipamentos estão instalados ao fundo do setor, no final da circulação de 2,10 metros e o 

corredor de serviço das salas de raios X com 1,50 de largura. Embora o trânsito desses 

equipamentos aconteça em momentos específicos, a previsão de ao menos uma rota 

acessível para que atualizações tecnológicas se processem com menor perturbação é uma 

medida de flexibilidade que não se configura neste conjunto construído. A densa ocupação e 

o grande porte dos equipamentos aí utilizados implicam atualizações trabalhosas, que 

provavelmente causarão transtornos generalizados no caso de necessidade de trocas de 

equipamentos. 

3.5.6. Conversibilidade facilitada por soluções construtivas pré-fabricadas 

Trata-se do suporte físico e das facilidades implicadas nas modificações das 

características do ambiente construído. Há uma particularidade em relação ao critério de 

facilidade da conversibilidade do suporte físico, pois este implica as técnicas construtivas dos 

componentes construtivos do edifício. Assim, no lugar dos ambientes críticos, a avaliação 

foca componentes críticos para avaliação da flexibilidade. O Quadro 11, a seguir, apresenta 

os elementos utilizados para a avaliação: 

Quadro 11: Itens de avaliação da conversibilidade 

AVALIAÇÃO DO REQUISITO CONVERSIBILIDADE FACILITADA POR SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS PRÉ-
FABRICADAS 

FATOR DE OBSERVAÇÃO AMBIENTE/SETOR CRÍTICO 
CRITÉRIO PARA ATENDIMENTO 

PARCIAL A PLENO 

Técnicas construtivas  
Material de vedação e 
acabamento 

 

Vedação vertical 
Instalações 

Fachada 

- Adoção de sistemas industrializados 
- Uso de sistemas modulares (fachada unitizada, 
sistemas de vedação pré-fabricados) 
- Distribuição de instalações em armários 
codificados ou painéis removíveis 
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O sistema construtivo do edifício é convencional. Possui estrutura de concreto 

armado, vedações verticais externas e internas em alvenaria de tijolo cerâmico, sistema de 

pisos internos em camadas com acabamentos em placas ou mantas vinílicas, cerâmicas e 

monolíticos de granilite, sistemas de instalações hidráulica, elétrica, telefonia, 

intercomunicação, etc., embutidos nas paredes pintadas ou revestidas com cerâmica e 

laminados melamínicos.  

Esse sistema construtivo não apresenta condições de agilidade e facilidade para as 

constantes necessidades de mudança exigidas pelo hospital porque alterações de posição de 

paredes, trocas de piso, reposicionamento de pontos hidráulicos e elétricos, ou ainda 

passagens de novas instalações implicam uma obra com demolição manual para posterior 

construção dos novos arranjos, o que gera quantidade significativa de resíduos, ruído, 

eventualmente odores e partículas em suspensão. O setor laboratorial oferece exemplos de 

estrutura interna dos ambientes onde é possível observar algumas das dificuldades que 

envolvem alterações físicas, ver Figura 67. 

  

Figura 67: Sala de coleta e laboratório de imunologia 

Fonte: Acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde PROARQ/FAU/UFRJ 

A inevitável paralisação das atividades no local da obra exige mudança da localização 

do serviço ou mesmo sua suspensão temporária, por um tempo que depende do processo 

sequencial em que a obra é realizada. Nesse sentido, a pouca flexibilidade de tempo na 

duração das etapas é inerente ao processo da construção tradicional face às necessidades 

envolvidas de secagem, reação química de componentes materiais, colagens, conferências, 

possíveis reparos ou retrabalhos. 

Além do tempo, o esforço da mudança e todas as atribulações decorrentes, 

propagação de ruídos e partículas provenientes da obra em suspensão são geradores de 
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transtornos significativos decorrentes da obra. É certo que há alternativas para minimização 

desses transtornos, mas, no caso de uma edificação hospitalar com funcionamento 

ininterrupto e elevadas necessidades de condição de conforto, higiene e segurança dos 

usuários, esse não é um problema simples ou menor. Dependendo do local da obra, como os 

setores de terapia ou diagnóstico por aparelhos, por exemplo, a situação pode se complicar 

porque, de acordo com o tipo de demolição, as vibrações geradas na estrutura podem afetar 

o desempenho de equipamentos que exijam precisão. A figura 68 apresenta espaços 

internos do setor de imagem. 

 

Figura 68: Radiologia – Hall, Sala administrativa e Sala de exame em reforma 

Fonte: Acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde PROARQ/FAU/UFRJ 

Em particular, as instalações tem significativo impacto nos ambientes de saúde 

afetando a qualidade da organização, uso do espaço e ambiência. Na medida em que as 

necessidades de renovação exigem alterações nas instalações e estas, para serem resolvidas, 

envolvem adequações que a estrutura física tem dificuldades de absorver, há a promoção de 

arranjos nos ambientes que nem sempre resultam em condições ideais.  

  

Figura 69: Internação  l  Gastroenterologia - sala de endoscopia 

Fonte: Acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde PROARQ/FAU/UFRJ 

As dificuldades de alteração do espaço se evidenciam nos arranjos que foram sendo 

dados ao longo do tempo. Como é o caso das instalações de gases medicinais aparentes, não 

previstas no projeto original, Figura 69, as circunstâncias das instalações laboratoriais que 



208 

encontram dificuldades de ajustar a concentração de equipamentos no espaço (ver Figura 

67) e a diversidade de soluções construtivas entre setores do hospital para espaços 

arquitetônicos similares, como no exemplo mostrado na Figura 70 em que o mesmo tipo de 

ambiente do hospital tem soluções de materiais de acabamento variada, com piso em 

granilite, manta vinílica, forro de pvc, alveolar e gesso.  

 

Figura 70: Setor de hospitalização, circulação principal 

Fonte: Acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde PROARQ/FAU/UFRJ 

O tempo é o desafio em um edifício que abriga atividades em constante atualização. 

O resultado da modificação na estrutura física deve se dar em um prazo que equilibre os 

altos custos envolvidos na prestação do serviço. Não apenas isso, mas esse resultado deve 

atender bem e por período satisfatório até a próxima necessidade de adequação. As 

alternativas oferecidas pela construção industrializada, colaborando com a flexibilidade, 

apresentam vantagens de tempo e facilidade de execução através de sistemas de montagem 

e pré-fabricação dos seus elementos e componentes, como, por exemplo, sistemas de 

vedação interna em gesso acartonado, pisos elevados e sistema de distribuição de 

instalações em armários codificados com selos e cores em vez de embutidos na parede. A 

adoção de soluções desse gênero simplifica processos de conversibilidade.  

Com relação à fachada, na Figura 71 se observa que o edifício basicamente tem como 

características no bloco A as janelas de alumínio em fita intercaladas faixas de pastilhas em 

uma face, e, na outra, a exposição da trama estrutural composta pelas lajes e pilares, 

formando quadros onde as unidades de janelas estão encaixadas; as laterais são fechadas 

por empenas cegas revestidas de pastilha. O bloco C tem uma empena protegida da 

insolação por brises móveis, enquanto a outra face da lâmina segue o mesmo padrão em 

trama do bloco A. Os blocos D, E e F não são significativos para as considerações sobre 

flexibilidade por não abrigarem os serviços clínicos tecnológicos. Assim como no interior, a 

solução construtiva tradicional da fachada para a flexibilidade apresenta limitações quanto à 
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manutenção. Além disso, o desenho modulado definido na fachada tende a ser um elemento 

rígido para a compatibilização entre as necessidades de reconfiguração internas e o plano de 

interface com o exterior que pode ocasionar descaracterizações, interferências na aparência 

do edifício ou inviabilizar alguma solução interna. Os sistemas flexíveis contemporâneos 

trabalham com soluções para fachadas através de sistemas em painéis intercambiáveis, que 

tornam a compatibilização interior fachada mais simples. 

   

Figura 71: Fachadas 1.blocos D e A  l  2.bloco C  l  3.lado posterior do bloco A. 

Fonte: Acervo Grupo de Projeto e Pesquisa Espaço Saúde PROARQ/FAU/UFRJ 

Sob o aspecto da manutenção, a possibilidade de alguns reparos por meio de 

substituição de peças ou partes de sistemas oferece o benefício de evitar a necessidade da 

obra em si, diminuindo o alcance da influência de problemas no suporte físico para o 

funcionamento do hospital. Assim como os traços básicos de um objeto o identificam, não 

importa as múltiplas aparências que possa vir a tomar, o sistema construtivo de um edifício 

marca a personalidade da construção e não poderá ser totalmente mudado sob pena da 

descaracterização da arquitetura. A possibilidade da incorporação de alguns sistemas 

industrializados é um fato que não poderá mudar as fronteiras espaciais predefinidas que, 

sendo inflexíveis, representarão o limite que o edifício terá capacidade de absorver quanto 

às inovações, à sofisticação de equipamentos e aos desenvolvimentos tecnológicos. 

Conclui-se a avaliação em um quadro síntese que condensa toda a análise realizada 

para cada um dos requisitos. Os resultados indicados por cores permitem uma percepção 

simplificada do panorama encontrado no edifício e apresentado no Quadro 12 de avaliação 

da flexibilidade do edifício do hospital. 
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Quadro 12: Avaliação da flexibilidade do hospital 

QUADRO SÍNTESE DOS RESULTADOS 

REQUISITOS 

AMBIENTE / SETOR / COMPONENTE CRÍTICO 

C
en
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o
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em
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C
o

rr
ed

o
re

s 

Expansibilidade 
da configuração física 

     X  

Modularidade 
do espaço 

 X X X    

Adaptabilidade 
dos ambientes de atendimento 

X X X X   X 

Espaço técnico 
acessível e articulado com setores 

 X X   X  

Sistema de circulação 
acessível, aberto e conectável 

   X    

Conversibilidade 
facilitada por sistemas pré fabricados 

       

LEGENDA 
 
                 PLENO                          PARCIAL                          NÃO ATENDE                         NÃO APLICÁVEL 
 

 A avaliação realizada indica que a condição de expansibilidade não é atingida, pois 

não existe área apta suficiente para este fim; a modularidade existente não apresenta 

generalidade adequada que comporte transformações necessárias; a adaptabilidade tem 

limitações nas condições de organização do edifício orientada segundo conceitos de 

especialização e centralidade; os espaços técnicos são insuficientes para demandas de 

tecnologias avançadas; o sistema de circulação apresenta barreiras físicas e a 

conversibilidade envolve grau elevado de dificuldade para realização em condições ideais. 

A respeito desse resultado, observa-se que o edifício do HUCFF não apresenta 

condições suficientes de flexibilidade. Apesar de existirem algumas possibilidades em 

setores e aspectos específicos do edifício, não há nenhum aspecto em que a estrutura do 

hospital esboce condições plenas de flexibilidade. Tais possibilidades, como redesenho dos 

quartos e enfermarias, reconfiguração de áreas de laboratório, são bastante limitadas e 

considerando-se a dimensão funcional do hospital, mudanças muitas vezes não afetam 

apenas o setor em foco, mas têm uma relação em cadeia com as capacidades e modos de 

funcionamento dos setores que o suportam ou são suportados pelo setor em foco. Sendo 

assim, a flexibilidade no edifício do HUCFF é relativa e precária, pois depende de outros 

fatores para se determinar a validade e eficácia da mudança possível. Ao fim, na relação de 

 X 
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proporcionalidade entre o total de itens avaliados, predominam, na lógica da análise, as 

considerações que resultam na avaliação não flexível. Ponderando-se sobre este quadro, o 

resultado é de não flexibilidade do hospital, ou seja, ele não apresenta condições de se 

adaptar em bons termos às exigências atuais e, consequentemente, às futuras. 

3.6. Discussão dos resultados 

 O desenho físico do ambiente pode facilitar ou impedir a implementação de [...]  
mudanças ao longo da vida do hospital. Desenhos que impedem mudanças podem 
levar a custosos trabalhos de renovação durante a vida da instalação provocando 
uma prematura obsolescência ou, mais frequentemente, o desenvolvimento de um 
plano de cuidado que é sub-otimizado porque é planejado dentro dos limites das 
instalações (PATI, HARVEY e CASON, 2008, p. 207). 

A flexibilidade, na caracterização de Brand (1995) como qualidade da arquitetura que 

permite ao edifício se adequar harmoniosamente a diferentes necessidades ao longo do 

tempo, é um atributo amplo e difuso. Conforme analisado no item 3.2, a partir da matriz de 

influências, é o requisito estratégico para que o espaço físico alcance um elevado nível de 

atendimento ao conjunto de condições exigidas por um hospital na atualidade, 

influenciando fortemente os meios para que os demais requisitos sejam atendidos. 

Os resultados verificados na avaliação sobre o HUCFF apontam para sua condição de 

flexibilidade insuficiente, mas esta consideração alcança uma integralidade na análise do 

cruzamento dos aspectos avaliados de flexibilidade com os demais requisitos no edifício do 

hospital. Esta análise é mediada pelos resultados e constatações da pesquisa historiográfica 

que ampliam a compreensão da situação do objeto e fundamentam as considerações acerca 

de cada aspecto observado. A apresentação da discussão dos resultados está estruturada 

por requisito, retomando os resultados da avaliação e buscando-se os enlaces na 

historiografia. Do resultado são referências: 1 - ausência de área habilitada para expansão; 2 

- modularidade não genérica; 3 - perfil e organização dos ambientes não focados na 

universalidade ou generalização; 4 - espaço técnico insuficiente em sua abrangência e forma; 

5 - barreiras arquitetônicas do sistema de circulação; 6 - limitações de conversibilidade. 

Se a flexibilidade representa o conjunto de características que facilitará a promoção 

do atendimento dos demais requisitos, o fato de o edifício não atendê-la inviabiliza 

condições mínimas para sua atualização e manutenção de modo a prolongar a vida útil do 

edifício em um uso hospitalar de ensino e pesquisa. Discutindo os efeitos nos demais 

requisitos do hospital frente a essa constatação, é possível confirmar que a atualização 



212 

necessária tem um caráter sistêmico, impossibilitando o alcance de uma situação plena de 

atendimento às condições necessárias para um avançado hospital de suporte ao ensino e 

pesquisa. 

A. Atividades de ensino, pesquisa e cuidado integradas espacialmente 

A necessidade de prever espaços para ensino e pesquisa nos setores assistenciais, 

além de espaços que promovam integração entre as pessoas, oferecendo diversidade de 

ambientes de trabalho e facilidade de acesso e suporte aos dispositivos contemporâneos de 

informação e comunicação, compõe um conjunto de características espaciais absolutamente 

novos, ou estranhos, para a configuração física existente do HUCFF. Na proposta original do 

edifício e em sua revisão, não havia nada próximo disso, originalmente, sequer a pesquisa 

estava prevista, e o ensino não era uma previsão claramente disseminada nos setores, mas 

concentrada e pontuada ao longo do espaço. As condições atuais do edifício, em uma 

simples leitura do projeto, também revelam que essa integração também não está presente. 

Destarte, uma ampla revisão da configuração física dos setores técnicos e de cuidado seria 

recomendada considerando a inserção das atividades de ensino e cuidado a serem 

desenvolvidas localmente. Da mesma forma, com relação ao edifício como um todo, a 

demanda por espaços de integração das pessoas tem uma dificuldade de se realizar em uma 

configuração física que, além de bastante densa, organiza-se de maneira isolada, orientando 

cada uma de suas partes para si mesma, o que é intensificado pela escala monumental do 

edifício. 

Não existe a integração intencionalmente projetada, seja pelo direcionamento de um 

percurso ou por pontos de vista que permitam contatos visuais de um referencial de 

encontro das pessoas. Iniciativas no sentido de atender esse requisito terão dificuldades 

para encontrar área disponível, posicionamento adequado, que demanda uma mobilidade 

interna dos serviços, e usos limitados pelas características de modularidade, além daquelas 

em relação ao interfaceamento com o sistema de circulação em suas barreiras 

arquitetônicas. Outra influência das limitações de flexibilidade possível de observar se refere 

aos espaços técnicos que, não estando distribuídos de maneira estratégica, implicariam 

dificuldades em relação à disponibilidade plena de dispositivos e meios de informação e 

comunicação, viabilizando, por exemplo, espaços de trabalho alternativos em ambientes não 

convencionais. Tendo em vista a pouca conversibilidade do suporte arquitetônico, 

construído segundo os critérios da década de 1950, a reforma implica altos custos de 
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realização e impacto no funcionamento das atividades assistenciais de modo que vale a 

consideração de estudos de viabilidade. 

B. Relação positiva com o entorno urbano 

Edifícios que estabeleçam em sua implantação, forma e volumetria, expressão, 

acessibilidade e programa, integração com os entornos construído e natural atendem à 

expectativa e necessidade pela maior presença do equipamento na rotina de vida urbana, 

aprazibilidade do entorno, relações de escala com edificações vizinhas e espaços livres, 

expressão formal. Buscar vínculos e identificação com a população, aparência e 

materialidade, transmitindo confiabilidade e incorporação de espaços públicos no interior do 

hospital são preocupações da arquitetura hospitalar muito posteriores ao momento da 

construção do HUCFF. A concepção modernista não previa uma relação interativa do edifício 

com a cidade, mas algo mais voltado para si mesmo, implantado como um objeto 

contemplativo. Assim foi concebido o hospital universitário por Jorge Moreira, implantado 

numa elevação do terreno da cidade universitária, isolado na quadra com tratamento de 

todas as fachadas, prevendo as diferentes relações ambientais e campos de visão a partir do 

exterior, com entorno vazio o suficiente para permitir sua contemplação. Além disso, suas 

dimensões monumentais colaboram para seu predomínio na paisagem e fortalecimento 

como referencial espacial urbano do campus para a cidade. A tais características se 

acrescentaram áreas de estacionamento no entorno, ampliadas com as revisões para a 

implantação do hospital, privilegiando veículos em detrimento dos pedestres e incentivando 

a não integração com o entorno. 

Isolamento, monumentalidade e nenhuma relação do interior do edifício com o 

exterior, ausência de espaços públicos no seu entorno imediato, tais como praças, largos, 

passagens, áreas de estar, ou mesmo apropriado tratamento para os pedestres dos 

percursos entre edifícios e pontos de conexão com o sistema de transporte público são a 

realidade da situação da relação do edifício com o entorno. Também o são as manifestações 

que expressam a necessidade desses espaços através do comércio informal, invasão de 

áreas de estacionamento para áreas improvisadas de alimentação, entre outros. 

Modificações nessa condição implicam uma intervenção radical na identidade arquitetônica 

do edifício. A influência da flexibilidade insuficiente ocorre no sentido das dificuldades de 

reorganização interna causadas pela baixa capacidade de mobilidade interna de setores e 
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das barreiras arquitetônicas do sistema de circulação que limitam as possibilidades de 

rearticulação das relações com o entorno. 

C. Integração do ambiente interno com o externo e a natureza 

A importância do contato com o ambiente exterior e com a natureza através de 

pátios, jardins e terraços presentes ou próximos das áreas de atendimento aos pacientes e 

das áreas técnicas exclusivas aos profissionais, bem como o uso de recursos artificiais, tais 

como imagens e projeções, para garantir essa ligação no caso em que o contato direto não é 

viável, é um entendimento do qual não se tinha conhecimento na época do 

desenvolvimento projetual do HUCFF. A constatação científica dos benefícios obtidos com a 

integração do ambiente interno com o externo e a natureza para o bem-estar físico e 

emocional, para a qualidade de vida e no processo de recuperação do paciente dota o 

tratamento desta condição pela arquitetura de um significado maior por seu caráter 

terapêutico.  

Na concepção de Jorge Moreira, a presença de jardins e terraços está ligada ao 

ideário modernista da arquitetura, com uma preocupação formal compositiva. Tais 

características são perdidas no projeto de Valdetaro e Nadalutti, com a densificação da 

ocupação, apresentando no pátio e jardins previstos intenção funcional de “iluminação e 

ventilação” e nenhuma relação com a busca por uma qualificação na ambiência. 

Atualmente a presença dos espaços naturais no interior do edifício é bastante 

reduzida e uma valorização deste atributo encontra dificuldades pelas limitações de 

reorganização interna implicadas na insuficiente capacidade de expansão, na particular 

modularidade, além das dificuldades de conversibilidade. A rigidez da configuração formal 

para modificações, nesse sentido, também está relacionada ao partido das lâminas em torre 

e no intencional enclausuramento que o sistema de circulação estabelece. Sendo esta 

característica um elemento estruturador da configuração física do edifício, as possibilidades 

de exploração dos efeitos terapêuticos da natureza sugerem um universo de alternativas 

limitado. 

D. Escala humana do edifício 

As melhorias relacionadas ao cuidado centrado no paciente e ao contexto de 

humanização dos serviços requerem características como relações dimensionais baseadas 

no individuo, desenho e recursos que ofereçam privacidade e garantam autonomia ao 

paciente sobre o ambiente, ambiência acolhedora e informal, aparência não 
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institucionalizada, distrações positivas e espaços para a família, para relaxamento e para 

atividades alternativas ao tratamento, também alternativas de espaços para as refeições. 

Estes critérios têm interferências nas soluções de arquitetura, que vão desde a escala 

do edifício até o planejamento das vistas externas desejáveis a partir do ambiente. As 

preocupações predominantes durante o período de desenvolvimento do projeto do HUCFF 

se dirigiam prioritariamente a aspectos funcionais e disciplinares do espaço, resultando por 

isso em uma configuração física e espacial muito diversa das características que se buscam 

na atualidade, emergentes do próprio conceito de arquitetura adotado.  

Adequações no sentido de atender a aspectos desse requisito necessitam de um 

planejamento amplo e precisam lidar com condições como as grandes dimensões, extensas 

circulações, organização contínua dos ambientes no bloco de internação, predominância de 

enfermarias coletivas e banheiros compartilhados, além da impessoalidade da aparência 

geral. Nesse contexto, as limitações de flexibilidade influenciam no sentido de reduzir as 

opções de reconfiguração geral do espaço, ao passo que, pela abrangência do requisito, 

soluções pontuais deveriam ser analisadas quanto a sua efetividade. 

E. Funcionalidade do espaço e segurança do usuário 

Organização do edifício com fluxos segregados, rotas dedicadas para o serviço 

estabelecidas, definições padronizadas de layout estudadas para a segurança do paciente e 

para otimização do trabalho, minimizando esforços, espaços dimensionados com proporção 

adequada entre a área total e a área de uso, disponibilidade de instalações diversificadas 

para ampliação do cuidado no leito são algumas condições da funcionalidade e segurança do 

paciente no espaço hospitalar. Tais características espaciais, relacionadas às formas de 

realização do serviço ou atividade, no HU, estão expressas à maneira do pensamento do 

século XX, como, por exemplo, as configurações do setor de internação (posto centralizado e 

enfermarias) e dos laboratórios (fragmentação dos espaços), a distribuição de instalações 

segundo uma lógica especializada e fragmentada do processo do cuidado. As adequações 

necessárias envolvem intervenções em espaços técnicos, replanejamento da distribuição de 

ambientes e redesenho de compartimentos. Nesse sentido, a insuficiente flexibilidade 

influencia quanto às limitações da modularidade do edifício, dimensionamento, localização e 

tipos existentes de espaços técnicos, além das dificuldades envolvidas na conversibilidade da 

materialidade construtiva. 

 



216 

F. Legibilidade e acessibilidade 

A legibilidade e a acessibilidade são requisitos que exigem dos usuários fácil 

compreensão do edifício e de seus percursos. Obtidas por meio da clareza da lógica de 

desenho do espaço, da ausência de barreiras arquitetônicas, hierarquização dos acessos e 

circulações, entorno com rotas de aproximação do edifício livres, diretas e facilmente 

reconhecíveis, previsão de proximidade e integração com transporte coletivo, previsão de 

soluções de acessibilidade às situações de mobilidade reduzida desde o ambiente externo 

até aos espaços de uso. Estas condições têm um amplo entrelace com o conceito adotado 

em um projeto porque envolvem a localização na cidade e o sistema arquitetônico 

idealizado na concepção, no que diz respeito a sua organização espacial, à definição da 

forma, ao esquema de circulação articulador dos espaços, às relações geométricas e 

proporcionais utilizadas para definir os percursos e espaços. 

O HUCFF apresenta complicadores nestes aspectos; no que tange à arquitetura, 

apenas um acesso é claramente reconhecível, os demais se encontram pouco evidenciados 

em um entorno confuso, permeado por bolsões de estacionamento, vegetação não 

relacionada espacialmente com o edifício, comércio informal que ocupa os espaços externos 

desordenadamente, citando alguns aspectos evidentes. Internamente, apesar de o sistema 

de circulação projetado por Jorge Moreira ser claro, articulando de maneira direta os 

diferentes blocos, o desenvolvimento dos percursos internos segundo a lógica de “filtro” e 

segregação estabeleceu uma base que, sob o impacto das revisões posteriores, se 

complexificou, definindo um conjunto de corredores internos de pouca clareza de percurso e 

presença de barreiras, tais como pilares e desvios. 

Em face dos aspectos abordados anteriormente, a flexibilidade não foi considerada 

como influência para adequação dessas condições em um edifício hospitalar. Modificações 

possibilitadas pela flexibilidade do edifício ofereceriam condições de melhoria ou 

minimização de problemas. No entanto, se o sistema arquitetônico do edifício não oferecer 

potencial para atendimento ao requisito, intervenções nesse sentido significariam alterar a 

própria identidade arquitetônica do edifício, descaracterizando-o. As dificuldades do HUCFF 

quanto às exigências de legibilidade e acessibilidade envolvem aspectos do sistema 

arquitetônico que apresenta distorções resultantes de seu histórico de projeto. 

Modificações nesse sentido não seriam influenciadas significativamente pela flexibilidade, 

tais como aquelas referentes à implantação, entorno e sistema arquitetônico.  
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G. Automação do edifício 

Recursos oferecidos pela tecnologia para tornar o edifício mais eficiente, oferecendo 

maior conforto e possibilidades de desempenho otimizado, materializam-se em sistemas 

automatizados de transporte e distribuição de bens e insumos, de controle da qualidade e 

temperatura do ar, de controle de abertura e fechamento de esquadrias e painéis de 

proteção, além da aplicação de materiais de acabamento com propriedades ativas, como os 

antimicrobianos e filtrantes de poluição. Os benefícios disponibilizados oferecem um 

incremento considerável para o desempenho do edifício de que o HUCFF, na atual condição, 

não desfruta. Incorporações dessas tecnologias em termos de espaço interno para a 

materialidade sofreriam dificuldades, principalmente no que concerne a pouca 

conversibilidade do edifício; mas, para o estabelecimento dos recursos de automatização, 

outras influências de limitações dos espaços técnicos e barreiras do sistema de circulação 

causariam maiores dificuldades. Quanto àqueles que envolvem a fachada do edifício, as 

limitações estariam relacionadas a questões da expressão e estética do edifício no que a 

influência da modularidade poderia gerar interferências dentro das possibilidades viáveis no 

seu contexto. 

H. Eficiência energética 

As alternativas para se obter maior eficiência energética se estendem desde o 

conceito projetual até as definições dos sistemas de instalações, por meio de estratégias 

como a implantação, respeitando características naturais locais, sistemas de 

reaproveitamento de água e de vapor condensado, sistemas de uso e geração de energia 

alternativa, além da adoção de materiais de alto desempenho.  

Na concepção projetual do HUCFF, as preocupações ambientais da arquitetura 

focavam a ambiência interna, procurando tanto seguir recomendações com relação às 

condições adequadas para o paciente quanto de proteção para maior conforto interno. 

Assim, a implantação do edifício e o posicionamento da internação são em função da 

orientação solar e as fachadas voltadas para o período de maior insolação direta na parte 

mais quente da tarde têm tratamento de brise-soleil (quebra-sol).  

Da mesma forma, as instalações prediais tinham apenas o objetivo da habitabilidade 

do edifício através de uma solução funcionalmente eficiente. A adequação do edifício às 

preocupações contemporâneas de eficiência energética precisa ser avaliada em termos das 

exigências dos sistemas de reuso e energia alternativa, como a solar e a eólica. Limitações de 
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flexibilidade influenciarão a viabilização em termos arquitetônicos, principalmente quanto à 

forma, à dimensão, às conexões e aos posicionamentos dos espaços técnicos. Essas 

limitações intervirão também, no que tange à envoltória do edifício, em dificuldades para 

compatibilizar a arquitetura existente com os meios disponíveis para redução do consumo 

de energia. Estes podem ser materiais, soluções em estruturas de proteção ou vegetação, 

cobertura, entre outros, de modo a respeitar e harmonizar as características da arquitetura. 

As análises da flexibilidade e do desenvolvimento histórico do edifício associadas 

possibilitaram a verificação no projeto de diferenças conceituais que definem um aspecto da 

não capacidade do edifício em atender aos desafios contemporâneos. A flexibilidade é um 

conceito que se transforma na medida em que as condições culturais e tecnológicas 

permitem novas interpretações. Presente no desenho do edifício desde a sua concepção, 

seu conceito tem um significado e aplicação distintos da atualidade.  

No estudo histórico do projeto, percebe-se que o conceito de flexibilidade era 

entendido como uma capacidade de mudança limitada a determinado contexto, ou seja, a 

mudança é pensada dentro dos limites de configuração física predeterminados para os usos 

planejados para o edifício. Não havia preocupações quanto ao planejamento de expansões e 

nem a noção de imprevisibilidade tecnológica na saúde, que hoje é uma condição 

indiscutível e exige espaços técnicos viáveis à alternativa de equipamentos e instalações, 

mobilidade interna de usos, conversibilidade, entre outras características. Essa condição foi 

piorada pelas revisões do projeto que tiveram início no final da década de 1960. À época, 

foram perdidos os vínculos e sentidos da organização espacial, concebidos para usos 

específicos em cada um dos blocos. O edifício foi interpretado como um espaço vazio a ser 

preenchido pelos diferentes usos necessários segundo conceitos e critérios diversos dos 

originais. Por sua vez, o trabalho de revisão não demonstra preocupação com questões de 

flexibilidade nas diretrizes que nortearam suas decisões. Pode-se apontar, por exemplo, o 

centro cirúrgico, que, ao ser transferido para o topo do edifício, teve sua área técnica 

sacrificada para resolução do programa funcional. 

 Analisando alguns setores mais importantes com relação às exigências atuais, 

observam-se alguns exemplos que se referem ao conceito no contexto do HUCFF. O centro 

cirúrgico está progressivamente utilizando os recursos de imagem, para isso, exige, se não a 

duplicação do emprego de algumas tecnologias, a proximidade física, “vizinhança”, como 

apontou Nord (2011). Neste caso, pensando a situação do HUCFF, poderiam se imaginar 
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duas possibilidades. A primeira é a incorporação dos equipamentos de imagem nos 

processos cirúrgicos por meio da instalação desses no 12º pavimento. Esta se mostrou 

inaplicável, uma vez que tais equipamentos significam uma sobrecarga considerável a ser 

cuidadosamente avaliada, sobretudo em um edifício que já apresenta necessidade de 

reforços estruturais face às condições de preservação e sequelas da demolição. A segunda 

possibilidade, trazer o centro cirúrgico para um pavimento mais baixo, mais próximo da 

imagem, a fim de facilitar intercâmbios ou o acesso de equipamentos, tem inviabilidades 

tanto de ordem de adaptação, como a própria avaliação da flexibilidade do edifício já indica, 

como em função da organização funcional e sistema de circulação, que se voltam para o 

atendimento ao paciente externo nestes pavimentos. 

Outro aspecto interessante a ser observado com relação ao conceito de flexibilidade 

dos anos de 1950 é que os espaços técnicos são pensados para situações específicas, 

previamente planejadas para cada bloco. Por isso, quando a revisão de projeto implica 

mudanças de posição dos setores nos blocos ou entre estes, os espaços técnicos atendem de 

forma limitada. Se a troca de lugar dos setores ocorre entre usos compatíveis em termos de 

requisitos espaciais e de instalações, os problemas são minimizados; se não for compatível, 

como o caso do laboratório no subsolo do bloco C, por exemplo, onde originalmente 

estavam destinados setores de apoio sem demanda complexa de instalação, há restrições. 

Os laboratórios atuais são sofisticados, com estruturas caras, a produtividade de suas 

atividades é fator fundamental para sua viabilidade e, nesse sentido, a automatização e 

incrementos da robótica têm sido uma tendência. Também os avanços sobre as pesquisas de 

genoma, ampliando possibilidades da medicina personalizada, geram uma expectativa de 

grande demanda para laboratórios.  

Os hospitais de ensino e pesquisa possuem perfil e possibilidade de suporte físico 

ideais para comportar as inovações, nesse sentido, no campo prático. A integração espacial 

que a automatização exige, além da velocidade de troca de informações e envios de 

amostras, por um lado, encontra dificuldades nas configurações dos espaços técnicos que 

reforçam o sentido de ocupação original do bloco A, onde os laboratórios de análises clínicas 

se encontram instalados. Por outro lado, a interrupção do sistema de distribuição das 

instalações no entrepiso abaixo do 3º andar cria uma barreira para a acomodação de 

sistemas de transporte automatizado de amostras integradas em todos os serviços de 

atendimento ao público do hospital. 
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No HUCFF, a concepção de distribuição de instalações é fragmentada. Uma para as 

torres e outra para os dois primeiros pavimentos e o subsolo. Desta forma, haverá 

dificuldades de implementação integral, com conexão entre todos os setores, de uma série 

de recursos disponíveis para potencialização da eficiência operacional do edifício, como os 

sistemas de transporte mecânicos, por gravidade, a vácuo ou ar comprimido, por exemplo.  

Mas não apenas isso, o edifício funciona como um elemento único em que, por sua natureza 

centralizada, problemas locais têm potencial de interferência no conjunto.  

Atualmente se observa que a descentralização e a fragmentação do edifício têm sido 

um recurso para possibilitar maior autonomia das partes e maior eficiência do conjunto. 

Além disso, minimizam condições de extensão de percurso, escala do edifício, segurança e 

ambiência. A concepção do hospital por blocos, geralmente, vale-se da fragmentação para 

dotar os blocos de autonomia, ao mesmo tempo capacitando para uma interação em 

conjunto a fim de formar uma unidade. 

A implementação de soluções pré-fabricadas para partes do edifício é viável, para o 

interior por exemplo. Mas este benefício, ainda que possa ser pontualmente empregado 

para melhorias das condições em partes específicas, não tem possibilidade de extensão para 

todo o edifício. Um sistema construtivo industrializado requer uma concepção industrial do 

edifício, isso quer dizer que a concepção da estrutura, planos de distribuição de instalações, 

esquemas de organização dos espaços, eixos de circulação devem estar em harmonia dentro 

de uma articulação e sentido geométrico proporcional, garantindo que as partes se ajustem 

ao todo (GREVEN e BALDAUF, 2007). Não é aconselhável que as mudanças necessárias levem 

à descaracterização da arquitetura para atender às diferentes exigências impostas por 

inovações quando isso implicar uma contradição ao próprio edifício.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo da arquitetura do edifício do HUCFF, abrangendo sua historiografia e 

análise de projeto frente aos desafios da atualidade, permitiu a constatação da incapacidade 

do edifício em atendê-los, identificada na insuficiente flexibilidade de sua arquitetura. Essa 

condição restringe ou inviabiliza providências para atualização necessária da configuração de 

sua forma, incorporação tecnológica e reorganização funcional. O edifício do HUCFF não é 

capaz de atender às demandas contemporâneas colocadas a um hospital de excelência, 

estratégico para a formação profissional e produção de conhecimento que contribua para 

avanços no campo da saúde.  

A pesquisa realizada revelou que as especificidades e características que inviabilizam 

sua atualização são resultado tanto de uma concepção baseada em conceitos hoje 

ultrapassados ou transformados quanto de quase 30 anos de uma história conturbada de 

desenvolvimento projetual e construtivo. Com foco nos aspectos objetivos, pode-se afirmar 

que as características do edifício que demonstram a incapacidade de atendimento às 

demandas atuais são:  

 A configuração interna dos espaços livres definida por elementos estruturais e 

os espaços técnicos verticais e horizontais que predefinem áreas. 

 Modulação específica expressa nas variações adotadas entre os edifícios. 

 Configuração física que não permite expansão com qualidade e preservação 

do sentido de sua funcionalidade. 

 Área, posicionamentos e configuração formal dos espaços técnicos. 

 Características dimensionais e de desenho de seu sistema de circulação, 

impondo percursos longos com presença de barreiras, estreitamentos em 

pontos localizados, e baixa legibilidade. 

 Sistema construtivo tradicional dos elementos compositivos do edifício, tais 

como vedações, forros, piso, dificultando processos de adequação do espaço. 

Em relação à compreensão do edifício por meio do estudo de seu projeto, a 

historiografia como método de análise deu relevância e significado aos resultados. A 

pesquisa historiográfica revelou que os conceitos e diretrizes que orientaram a concepção 

do projeto nos anos 1950 e que definiram sua forma, dimensão e implantação mudaram de 

significado. Não apenas o contexto social, cultural, domínio técnico e a disponibilidade de 



222 

conhecimento e tecnologia naturais à passagem do tempo influenciam ou determinam a 

inadequação. Os profissionais envolvidos e responsáveis pelo projeto tinham um 

compromisso com a qualidade e a busca pela modernização, como o empenho de Jorge 

Moreira em seus estudos para o projeto demonstrou. Mas a compreensão de mundo 

naquele momento não alcançava as possibilidades tecnológicas disponíveis hoje e nem se 

poderia esperar o contrário.  

A concepção do HU previa as melhores condições possíveis dentro de seu contexto 

para que o edifício fosse confortável, eficiente e flexível. No entanto, mais de 60 anos 

depois, estes conceitos têm outro significado e outros meios e recursos de serem obtidos e 

isso explica o porquê de o edifício não responder aos desafios contemporâneos. 

Constata-se na historiografia que outros fatos colaboraram na caracterização da 

inviabilidade de o edifício se adequar. Embora a concepção do projeto tenha se mantido 

pela construção da estrutura do conjunto ainda no período de chefia de Jorge Moreira, o 

projeto inaugurado em 1978 não representa a arquitetura original do edifício, a não ser em 

aspectos estéticos de sua fachada e volumetria. As revisões de projeto não respeitaram o 

conceito original, sobretudo no que tange à sua organização interna e funcionamento do 

sistema arquitetônico. A subversão do conceito e a interpretação da estrutura erguida como 

apenas um invólucro para acolher a nova concepção afetaram de maneira direta a qualidade 

espacial do hospital, resultando em uma série de resoluções deficientes do ponto de vista 

arquitetônico de sua ambiência, ocupação das áreas e organização da distribuição de 

circulação de pessoas. 

Tais adaptações geraram condições físicas conflitantes que reforçam as dificuldades 

para uma adequação, pode-se mencionar, por exemplo, as sobreposições de estruturas e 

circulações no pavimento de subsolo, que acolhe setores estratégicos e de alta concentração 

tecnológica. Adequar, expandir, reorganizar uma configuração que já conflita com outra 

preexistente elimina potencialidades de eficiente aproveitamento da construção em 

questão. Ademais o quadro de má conservação, os comprometimentos estruturais e 

limitações de vida útil dos materiais empregados na estrutura geral do edifício são reforços 

para a afirmação da obsolescência do edifício. 

A pesquisa realizada contribui, além da exposição dos aspectos desconhecidos da 

história do projeto e construção do edifício do HUCFF, para a valorização do resgate 

histórico como um instrumento de compreensão da arquitetura, possibilitando que decisões 
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ou entendimentos tomados a partir desses resultados se beneficiem de uma maior 

consciência e domínio sobre o objeto analisado.  

No caso do HUCFF, a apresentação e compreensão da trajetória do edifício têm 

importante contribuição para uma discussão sobre seu significado histórico para a 

atualidade, sobre como seu exemplo se contextualiza em um cenário mais amplo para 

compreensão do processo de desenvolvimento da arquitetura hospitalar brasileira, bem 

como sobre como a estratégia e decisões tomadas em relação ao HUCFF podem contribuir 

para o presente e o futuro. Entre outros tantos questionamentos possíveis a partir daí, o 

resultado exposto oferece possibilidades de outros caminhos para pesquisas da arquitetura 

no campo da saúde. 
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ANEXO 1 – ESTUDO COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS DE HOSPITAIS 
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ANEXO 2 – PESQUISAS PARA O PROGRAMA 
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ANEXO 3 – ESQUEMA COMPARATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DOS SETORES/UNIDADES FUNCIONAIS 

 
 
 
 
 
 

SETORIZAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO SERVIÇO l APOIO ENSINO AMBULATÓRIO HOSPITALIZAÇÃO 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFRJ 

REVISÃO DO PROJETO DE 1969 

ARQUITETOS OSCAR VALDETARO 

                        ROBERTO NADALUTTI 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UB 

PROJETO DE 1950 

ARQUITETO JORGE MACHADO MOREIRA 

ESQUEMA SETORIZADO DO CORTE ESQUEMA SETORIZADO DO CORTE 

ESQUEMA PLANTA TIPO 
ESQUEMA SUBSOLO ESQUEMA 1º PAVIMENTO ESQUEMA 2º PAVIMENTO 

ESQUEMA PAVIMENTO TIPO ESQUEMA 12º PAVIMENTO ESQUEMA 3º PAVIMENTO 
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ANEXO 4 – ESQUEMA COMPARATIVO DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO 

 

 

                                                                                               

 

12º PAVIMENTO 

PAVIMENTO TIPO 

HOSPITAL DE CLÍNICAS 

DA UB 

PROJETO DE 1950 

ARQUITETO 

JORGE MOREIRA 

PAVIMENTO TÉRREO 

PAVIMENTO DO SUBSOLO 

HOSPITAL DE CLÍNICAS 

DA UFRJ 

VER. PROJETO DE 1969 

ARQUITETOS 

OSCAR VALDETARO 

ROBERTO NADALUTTI 

PACIENTE EXTERNO 

PACIENTE PARTICULAR 

PACIENTE INTERNO 

SERVIÇO 

MÉDICOS 

ENFERERMAGEM 

ESTUDANTES 

VEÍCULOS  l  SERVIÇO 

VEÍCULOS  l  PACIENTE 

VEÍCULOS  l  SERVIÇO 

VEÍCULOS  l  PACIENTE 
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ANEXO 5 – DEMANDAS PARA A ARQUITETURA 

CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS 
NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

DEMANDAS ESTABELECIDAS 

Integração interinstitucional do cuidado 
Compartilhamento de plataforma tecnológica, 
profissionais de alta especialização, de salas e 
instalações e de equipamentos sofisticados 

Cuidado interdisciplinar 

Sofisticação dos procedimentos e de especialização 
dos profissionais 

Estabelecimento de redes de trabalho 
Integração em rede de informações e comunicação, 
integração urbana que facilite o trânsito das pessoas 

Foco no cuidado crítico intensivo 
Maior exigência de serviços de diagnóstico e 
emergência 

Limitação do atendimento a casos específicos Redução do número de leitos 

Tendência a curta permanência do paciente no 
hospital 

Instalações assistenciais auxiliares para cuidados pós-
terapêuticos 

Segurança do paciente Minimização do transporte do paciente 

Cuidado centrado no paciente Organização segundo critérios do modelo de cuidado 

Preocupação com o bem estar das pessoas no 
ambiente 

Ambiente curativo e restaurativo, valorização da 
natureza e do ambiente externo 

Telemedicina 
Disseminação de instalações e dispositivos para 
comunicação, salas especiais e de comando para 
procedimentos remotos 

Miniaturização de equipamentos e desenvolvimento 
de dispositivos de monitoramento transportáveis no 
corpo 

Cuidado domiciliar 

Concentração elevada de sofisticados equipamentos 
para atenção à saúde 

Maior área disponível para manutenção 

Disseminação de equipamentos no cuidado 
Acessibilidade dos espaços com eliminação das 
barreiras arquitetônicas 

Robotização de procedimentos cirúrgicos, menos 
invasivos e mais seguros 

Salas especializadas e salas de comando 
Equipamentos de imagem associados a cirurgias 
híbridas e radioterapia 

Imprevisibilidade dos avanços tecnológicos e 
inovações no campo biomédico 

Capacidade de adaptação, reformulação e expansão 
do espaço 

Alto consumo energético da estrutura Soluções para eficiência do desempenho ambiental 

Treinamento constante da equipe e funcionários 
Disponibilidade de espaços nos setores de maior 
concentração tecnológica (cirurgia, laboratórios, 
imagem, radioterapia) 

Assistência oferecida de forma integrada com o 
ensino e a pesquisa 

Modelos de integração funcional eficientes e reflexos 
na organização do espaço físico 

Ensino na área de saúde com crescente ênfase na 
prática 

Maior demanda espacial do hospital para o ensino 

Medicina preventiva e personalizada Maior capacidade de processamento laboratorial para 
atender a grande demanda em velocidade satisfatória Desenvolvimento de pesquisas com DNA / genoma 

Promoção da difusão de conhecimento 
Estruturas para eventos científicos, profissionais e 
fontes de pesquisa informatizadas  

Pesquisas de diferentes naturezas Estruturas independentes e próximas 

Reconhecimento do hospital da parte do ambiente 
urbano 

Busca por integração na vida urbana  

Consciência da alta produção de agentes poluentes do 
edifício e responsabilidade socioambiental 

Soluções para redução do impacto ambiental 

 


