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 Resumo
O presente trabalho de graduação consiste no estudo para a formação de um programa 

de necessidades e na criação de um de projeto de um Centro de Terapias  Integradas (CTI) na 

cidade de Fortaleza, Ceará. Este terá como foco a reabilitação em seus três âmbitos: funcio-

nal, psicológica e funcional. O CTI proposto tem como missão a reabilitação do paciente que 

apresente defi ciência, seja qual for a sua idade, raça ou poder aquisitivo, visando restabelecer 

a saúde do paciente e a integração do mesmo à sociedade. Para a criação dessa proposta, 

foram realizados estudos a respeito da temática da defi ciência, da reabilitação, de dois espa-

ços projetados para tal fi m, da legislação e do urbanismo local.

PALAVRAS CHAVE: Arquitetura, Saúde, Reabilitação, Defi ciência, Terapia
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1.1.  Descrição
Em seu princípio a arquitetura foi pensada como abrigo para o homem, um espaço que 

pudesse propiciar conforto. Contudo, ao longo do tempo e com a evolução da tecnologia, o 

homem infelizmente parece ter perdido espaço para a maquina. Com o atual modelo de pen-

samento funcionalista, os espaços parecem buscar o extremo da funcionalidade e esquecer 

o seu ator principal, o homem. Este modelo de pensamento ecoa por toda a sociedade e a 

refl ete em todos os seus níveis, seja através de cultura, de atitudes, de pensamentos ou de 

espaço construido. 

Os ambientes hospitalares e dos estabelecimentos de saúde é que parecem ser os maio-

res refl exos desta suposta evolução, pois estes são espaços que buscam constantemente 

aliar-se as novas tecnologias e avanços. Entretanto, começa-se a perceber as limitações que 

este modelo de pensamento apresenta e nos prejuízos que o mesmo vem causando. Como 

solução para isso, busca-se hoje a humanização dos espaços, isto é, voltar a idealizar o meio 

através do homem e para o homem, não mais para a maquina.

Assumindo a reabilitação como temática proposta, buscou-se mostrar através da proposta 

de um projeto de um Centro de Terapias Integradas a readimissão do homem como motivo 

principal desta realização, a arquitetura. Esta visa oferecer-se como apoio à terapia, permitindo 

ao homem aliar as qualidades e benefícios do espaço ao processo terapêutico, integrando ao 

mesmo suas técnicas e especialidades, e assim alcançar um resultado sinérgico.

O Projeto do Centro de Terapias Integradas, como o próprio nome já diz, buscará 

oferecer aos seus usuários um espaço de tratamento de reabilitação (biológico, psicoló-

gico e social) centrado nas necessidades do paciente e de sua família, sempre atuando 

de forma integrada e multidisciplinar.

1.2.  Justifi cativas
A escolha do tema se deu por motivos em vários campos da minha vida. No nível pessoal, 

essa se deu principalmente devido a vivência e o contato direto que tive com o processo de 

reabilitação do meu pai já falecido, que aos 50 anos sofreu um Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) que quase o invalidou e fez com que ele vivesse sobre um constante processo de rea-

bilitação durante os seus últimos quase 12 anos de vida.
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Como filho, pude aos poucos perceber a complexidade que é a reabilitação, que 

passa a exigir muita atenção do paciente e de seus familiares não apenas quanto a 

saúde biológica, mas também psicológica. E como todo esse processo, ele só será bem 

sucedido se houver uma soma de esforços e colaboração do paciente, da familia e dos 

profissionais envolvidos.

Como estudante de arquitetura pude ver a relação que esse processo estabelece com 

o meio em que vivemos, e devido a infl uência que este representa, as possibilidades que o 

ambiente poderia proporcionar ao tratamento de reabilitação.

A nível profi ssional essa escolha se deu principalmente por ser uma temática (a da saúde) 

pouco abordada durante a minha formação dentro da faculdade, sendo o Trabalho Final de 

Graduação uma oportunidade ainda na graduação de me aprofundar em um tema que tenho 

interesse e afi nidade. 

E socialmente, por vivenciar e saber que quase a maioria desta parcela da população 

(que sofre de algum comprometimento ou defi ciência) é, de modo geral,  marginalizada social-

mente e impedidas muitas vezes não pela sua defi ciência em si, mas sim pela defi ciência da 

sociedade em integra-los, e que esta muitas vezes se traduz em forma de preconceito. 

Tendo como base dados, segundo o censo do IBGE realizado no ano de 2000, existem 

no Brasil atualmente 24,6 milhões de pessoas de pessoas com algum tipo de defi ciência, seja 

ela motora, física, sensorial ou psicológica, e isto representa um total de 14,5% da população.

Como refl exo desta defi ciência da sociedade em integrar a todos, estas pessoas aca-

bam por se tornar apenas um “ônus”, pois passam a ser desprezadas e assim não 

podem contribuir ou conviver socialmente de forma efetiva. Sintomas desta defi ciência 

social também podem ser encontrados de forma concreta nos espaços através de barrei-

ras arquitetônicas.

Com base nessa problemática, o CTI tem como propósito a reabilitação do paciente em 

todas as três estâncias de forma integrada e em um único espaço, possibilitando a criação de 

uma sinergia motivacional entre os pacientes em tratamento. Esse processo abrangerá o uso 

de terapias convencionais e alternativas voltadas não apenas para o paciente, mas também 

para a educação da reabilitação do paciente de forma prática ao acompanhante.
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1.3.  Metodologia
Como metodologia para o desenvolvimento do projeto do Centro de Terapias Integradas 

foram seguidas as seguintes etapas:

- A conscientização do problema e da temática, fazendo um estudo do signifi cado e da evolução 

do conceito da defi ciência e da reabilitação.

- Concomitantemente foram realizadas visitas a hospitais (AACD - SP, Albert Einstein - SP 

e Hospital da Rede SARAH - BA) e centros de reabilitação (Estação da Lapa - Hospital das 

Clínicas - SP). Infelizmente estas visitas não foram tratadas de forma direta no desenvolvi-

mento do trabalho devido a informalidade das mesmas e o não registo fotográfi co (não era 

permitido), mas foram de grande importância no relevante a compreensão das atividades e 

apreensão do espaço construido e suas necessidades.

- Por conseguinte realizou-se estudo de casos onde foram escolhidos dois projetos de 

referência mundial, sendo um exemplo internacional (REHAB - Suiça) e outro nacional (Rede 

Sarah). Com o foco principal na Rede SARAH, a análise extrapolou a arquitetura e também 

se aprofundou na sua história e concepção.

- Tendo toda a bagagem de pesquisa, dos estudo de casos e traçados os objetivos, partiu-

se para a análise funcional e urbanística. Avaliou-se e criticou-se o posicionamento do mesmo 

dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e a sua classifi cação segundo a RDC nº 50 da 

ANVISA. Montou-se a proposta de um programa de necessidades de forma a atender o atual 

conceito de reabilitação, estudou-se a sua viabilidade perante a Legislação (Lei de Uso e 

Ocupação do Solo de Fortaleza) e a da sua implantação no meio urbano.

- Após justifi cado, embasado e programado, partiu-se para a elaboração de um projeto 

arquitetônico que viesse a assumir em seu partido todas as qualidades necessárias para a 

criação de um Centro de Terapias Integradas condizente ao conceito de reabilitação proposto.
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2.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
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2.1.  Conceito de defi ciência e a sua evolução
A aceitação e compreensão do termo defi ciência não esta dissociado de fatos históricos 

e da evolução do homem como indivíduo e sociedade. Desde os primórdios da civilização 

humana já existem relatos de pessoas com defi ciência e a forma como as mesmas eram tra-

tadas e entendidas mudaram ao longo da história. 

Tratando das civilizações antigas, a civili-

zação do Egito Antigo foi uma das poucas ou 

única em que as pessoas defi cientes estavam 

integradas à sociedade, não importando a sua 

classe social. Vários são os relatos que permi-

tem essa afi rmação, pois é possível identifi car 

a representação de pessoas defi cientes nas 

várias expressões de arte egípcia, sejam elas 

papiros, afrescos ou esculturas. Um exemplo 

de relato pode ser visto na (Figura 01), onde 

está representado um homem adulto que 

sofrera poliomielite exercendo plenamente 

suas funções de cidadão e acompanhado de 

sua mulher realizando oferendas. 

Já na Grécia e na Roma antiga, o tratamento dado as pessoas com defi ciência era distinto 

do Egito Antigo. Existem alguns relatos de pessoas defi cientes nas classes mais abastardas, 

mas de acordo com a cultura e crenças destas sociedades na época, tais pessoas deveriam 

ser sacrifi cadas ou abandonadas, pois a causa da defi ciência era associada a maldições ou cas-

tigos divinos. Apenas com a necessidade de tratamento para os soldados de guerra e com o 

surgimento do cristianismo que combatia essas práticas é que um pouco dessa concepção 

começou a mudar e assim surgiram os primeiros hospícios, que deram origem aos hospitais 

de caridade que abrigavam indigentes e pessoas com defi ciência.

Durante a Alta Idade Média ainda persistia a idéia da defi ciência como algo de origem 

de castigo sobrenatural, sendo considerada decorrente de uma possessão demoníaca, e 

(Figura 01)  Evidência arqueológica do Egito Antigo 
da presença de pessoas com defi ciência integra-

das a sociedade - Fonte: http://www.ampid.org.br/
Artigos/PD_Historia.php
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como tentativas de tratamento ou libertação era praticado o espancamento ou o lançamento 

à fogueiras. Foi apenas no fi nal da Idade Média e início da Idade Moderna, com a ênfase do 

cientifi cismo e da corrente humanista, que se desmistifi cou a questão da defi ciência e que se 

reconheceu as infl uências biológicas e psicológicas da mesma. 

Desde então, com o surgimento de novas perspectivas e a evolução do pensamento do 

ser humano como indivíduo e como sociedade, essas terminologias vem adquirindo um novo 

signifi cado e compreensão. Com o Iluminismo, a questão da defi ciência passou a ser enca-

rada de uma forma mais racional e científi ca, sendo assim observada e compreendida como 

decorrência de fatores psicofi siológicos.

Atualmente, o conceito de defi ciência está mais amplo e além dele surgem outras termi-

nologias como a “incapacidade” e o “impedimento”, que apesar de parecerem sinônimos apre-

sentam diferenças em suas defi nições. A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta os 

seguintes conceitos:

“Impedimento (Impairment) – alguma perda ou anormalidade das funções ou da 
estrutura anatômica, fi siológica ou psicológica do corpo humano.” (OMS, 1989)

“Incapacidade (Disability) – alguma restrição ou perda, resultante do 
impedimento, para desenvolver habilidades consideradas normais para o 
ser humano.” (OMS, 1989)

“Defi ciência (Handicap) – qualquer desvantagem para um dado indivíduo, 
resultante do impedimento ou da incapacidade, que limita ou impede o cum-
primento ou desempenho de um papel social, dependendo da idade, sexo e 
fatores sociais e culturais.” (OMS, 1989)

Isto é, o ‘impedimento’ é caracterizado por uma perda ou anormalidade bio/psico/fi sioló-

gica e representa distúrbios à nível do órgão; a ‘incapacidade’ representa uma limitação ou 

restrição funcional causada por um impedimento e representa distúrbios à nível do indivíduo; 

e a ‘defi ciência’ já representa uma desvantagem e a mesma não varia de acordo com a cultura 

e os costumes de cada sociedade. 

Ademais das questões de defi nição das terminologias, vale a pena ressaltar também a 

relação temporal das mesmas, pois estas podem ser temporárias de curto ou longo prazo ou 

até mesmo permanentes.
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2.2.  O conceito de reabilitação e a sua evolução
Assim como o termo ‘defi ciência’, o termo ‘reabilitação’ não teve sempre o mesmo signi-

fi cado ao longo da história. Baseando-se apenas na etimologia da palavra, o signifi cado de 

‘reabilitação’ é “habilitar novamente”, isto é, capacitar novamente o indivíduo a realização de 

uma determinada tarefa, mas esta é uma visão completamente funcional e não mais traduz o 

signifi cado atual do termo.

A evolução do conceito de reabilitação, apesar de possuir signifi cado distinto ao conceito 

de saúde/doença, está diretamente ligada:

“Segundo a Declaração de Alma Ata, saúde é o estado de quem tem suas fun-
ções orgânicas, físicas ou mentais em situação normal, equilibrada. Ou seja, 
saúde é o estado do que é são; estado do indivíduo em que há exercício regular 
das funções orgânicas. E doença, por sua vez, é a alteração ou desvio do estado 
fi siológico em uma ou várias partes do corpo, Enfi m, doença é um distúrbio de 
saúde física ou mental.” (GÓES, 2004, p. XI)

  Isto é, reabilitar, apesar de estar diretamente ligado à condição de recobrar a saúde, 

sendo isso possivelmente uma necessidade decorrente de uma doença, não necessaria-

mente implica na existência da mesma, isto é, uma pessoa defi ciente não pode ser conside-

rada uma pessoa doente.

Inicialmente, baseado no modelo ‘Biomédico’, a reabilitação, assim como a saúde, era 

considerada com abrangência apenas a nível biológico. Com base nesse modelo, também 

conhecido como ‘Teoria da Tragédia Pessoal’, a defi ciência é considerada um problema físico 

e individual, gerador de limitações pessoais e nunca sociais.

(Figura 02)  Os Modelos de Saúde e Doença
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Isso mudou com o surgimento do modelo ‘Interacionista’, em que já considerava o bioló-

gico apenas como base do indivíduo, mas que o psicológico e o sociológico também tinham 

infl uências sobre o indivíduo. Este modelo já passa a tratar a defi ciência também como um 

problema coletivo e de causas sociais em que o seu grau de relevância varia de acordo com 

a sociedade na qual o indivíduo está inserido.

Ambos os modelos são considerados como práticas tradicionais, onde o modelo de tera-

pia e serviços destinados a reabilitação da pessoa defi ciente, quando em uma estrutura insti-

tucional, é regido sob o amparo da autoridade médica. Logo, o conceito de reabilitação passa 

a ser apresentado como:

“Um processo em que o uso combinado e coordenado de medidas médi-
cas, sociais, educacionais e vocacionais, permite aos indivíduos com defi-
ciência alcançar níveis de funcionamento o mais elevados possível e, em 
simultâneo, se integrarem socialmente” (ORGANIZAÇÃO DE REABILITA-
ÇÃO INTERNACIONAL, 1981)

“Um processo global e contínuo destinado a corrigir a deficiência e a con-
servar, desenvolver ou restabelecer as aptidões e capacidades da pessoa 
para o exercício de uma atividade considerada normal. Engloba um con-
junto variado de ações de prevenção, de reabilitação médico-funcional, de 
educação especial, de reabilitação psico-social, de apoio sócio-familiar, 
de acessibilidade, de ajudas técnicas, de cultura, de desporto e de recre-
ação, entre outras, que se destinam ao deficiente e que visam favorecer a 
sua autonomia pessoal” (PORTUGAL, 1989)

Isto é, a reabilitação deixa de ter um caráter meramente funcional e passa a representar 

também a necessidade de integração do defi ciente à sociedade.

Há também a conceituação segundo o modelo holístico, onde o indivíduo é considerado 

como fruto da somatória de quatro partes: o biológico, o psicológico, o sociológico e o cultural. 

Todas as quatro partes são de igual signifi cância e interagem entre si de maneira a formar um 

todo indissociável. Além disso, ele modifi ca as relações entre o paciente e o terapeuta, pois 

baseia-se no modelo em que o conhecimento não é apenas advindo da autoridade médica, 

mas sim produzido da relação entre o observador, o processo de observação e o objeto a 

ser observado. Este último modelo já apresenta uma visão muito mais complexa e relativista 

acerca do processo de reabilitação, demonstrando a necessidade da participação ativa do 

defi ciente, do terapeuta e da sociedade, de forma a estabeler uma relação de parceria.
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Então, o atual conceito de reabilitação está baseado em um processo dinâmico multidisciplinar 

e multidirecional, focado na conservância, desenvolvimento ou reestabelecimento das condições 

do bem estar físico, psíquico e social do indivíduo, bem como a sua reintegração na sociedade.

2.3.  O processo de reabilitação
2.3.1.   As etapas do processo de reabilitação

A reabilitação por sua complexidade é um método difi cilmente predeterminado e tão pouco 

é uma ação pontual. Ela é um processo multidisciplinar realizado ao longo de um determi-

nado tempo e em que se faz necessária a reavaliação constante e o replanejamento, pois os 

seus resultados a curto e longo prazo estão diretamente ligados às peculiariedades de cada 

paciente e das suas defi ciências. Como uma forma de tentar simplifi car o processo de rea-

bilitação, segundo Franz Labryga, o mesmo foi então dividido em quatro etapas e estas são:

 • 1ª Etapa - Reabilitação Médica

Primeira etapa realizada que deve ser considerada mais cedo no processo de tratamento. 

As atitudes desta estão centradas na promoção de todos os processos fi siológicos essenciais 

ao desenvolvimento de mecanismos compensatórios do paciente.

Esta etapa geralmente ocorre ainda no Hospital, durante o período de internação. Ela visa 

pontos básicos como a função respiratória, a mobilidade corporal, a deglutição e o posiciona-

mento do corpo, buscando evitar o descondicionamento fruto do repouso forçado em decor-

rência das complicações. Nesta etapa já é iniciada a educação dos cuidados, seja ao próprio 

paciente ou ao seu cuidador, a depender do nível de dependência.

É nesta etapa onde são traçados os objetivos a serem alcançados em curto, médio e longo 

prazo, auxiliando no desenvolvimento das etapas seguintes. Concomitante, caso necessário, 

já é iniciado o acompanhamento psicológico de forma a aumentar as chances de sucesso.

   • 2ª Etapa - Reabilitação Funcional / Cognitiva

A segunda fase do processo de reabilitação se dá quando o paciente já apresenta um 

melhor grau de estabilidade. Em geral, o paciente nesta etapa já não se encontra mais inter-

nado em um hospital (quando se fez necessária a reabilitação médica). Esta etapa está rela-

cionada a promoção das capacidades do paciente biológicas (funcional) e/ou psicológica (fun-

cional e cognitiva).
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A nível biológico visa no treinamento de pontos básicos como: equilíbrio estático e dinâ-

mico, caminhar, sentar, levantar, agachar, rolar, puxar, segurar, empurrar etc. A nível psico-

lógico visa no treinamento de pontos básicos como: memória, percepção/atenção, organi-

zação, noção temporal, comportamental etc. Resalta-se que os pontos trabalhados variarão 

de paciente para paciente, sempre de acordo com o comprometimento ou defi ciência, e que 

estes serão abordados sempre de maneira global e não isolada.

   • 3ª Etapa - Reabilitação Profi ssional

Nesta etapa do processo de reabilitação dá-se início as abordagens da AVP (Atividades 

da Vida Profi ssional). A reabilitação profi ssional em seus estágios iniciais, mas nem sempre, 

ainda pode ser realizada dentro do centro de reabilitação, apesar que em sua maioria já acon-

tece com o paciente inserido em seu meio de destino, sendo sempre necessária a parceria 

entre a instituição de tratamento (origem) e a vocacional (receptora). 

   • 4ª Etapa - Assistência e Reabilitação Social

Esta etapa está focada na relação do indivíduo (o paciente) e a sociedade. Ela tem como obje-

tivo a melhoria da auto-estima e a inclusão social da pessoa com defi ciência, esclarecendo a ela 

os seus direitos sociais. Busca também o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Esta é a fase que principalmente extrapola a condição do indivíduo e atua em reformas 

também na sociedade, sejam elas educacionais, como a promoção de encontros, atividades 

e palestra, ou físicas, como a remoção de barreiras arquitetônicas.

2.4.  A arquitetura e o processo de reabilitação
O que a arquitetura possui em comum com o processo de reabilitação é que ambos buscam trazer 

conforto ao ser humano, e este é um estado multidimensional que envolve aspectos de natureza física, 

psicológica, espiritual e social. Logo, a forma como os espaços são projetados são de grande infl uência 

na reabilitação do paciente, bem como no desempenho da equipe médica que o acompanha.

É por meio da arquitetura também que o conforto pode ser atingido e este se dá no trata-

mento dos seguintes aspectos:

2.4.1.  A iluminação

Desde o surgimento do homem, o escuro sempre foi amedrontador, logo a necessi-

dade da luz e do controle da mesma sempre foi incontestável para a sobrevivência humana. 
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Esta busca pelo controle propiciou ao homem o advento da luz artifi cial de forma a suprir os 

momentos em que a luz natural é ausente ou insufi ciente. E com essa nova possibilidade, o 

homem podia passar a inovar mais na sua forma de criar espaços e adaptar o uso da luz de 

forma coerente a prática ali desenvolvida. 

A luz natural é capaz de benefi ciar ao ser humano de várias formas, principalmente pelos 

seus benefícios à saúde. A começar pelos benefícios psicológicos, esta traz a sensação psicoló-

gica do tempo, evitando a monotonia causada pela luz artifi cial. Biologicamente a luz tem função 

de higienizadora e de incentivadora metabólica, sem falar em aspectos como o de adaptação 

do olho humano que acontece melhor à luz natural do que à artifi cial. Sendo assim, a luz natural 

deve ter seu uso predominante e a artifi cial apenas como elemento compensatório.

2.4.2.  As cores

O efeito das cores está diretamente ligado ao efeito da luz, pois é unicamente através 

desta que podemos percebê-las. As cores em seus mais variados tons acabaram por adquirir 

vários signifi cados e, como comprovado em alguns experimentos científi cos, elas podem afe-

tar diretamente as emoções e sensações do indivíduo.

As cores mais frias, fazem referência a introspecção, ao conforto, ao relaxamento, já a 

cores mais quentes, fazem referência à atividade, ao dinamismo e à energia. Existem uma outra 

infi nidade de “sensações” ligadas as cores, sendo estas infl uenciadas diretamente pela cultura 

da sociedade e principalmente pelo indivíduo em questão. Com base nisso, se faz necessário o 

seu uso de forma adequada e coerente as atividades desempenhadas no ambiente. 

2.4.3. A ventilação

É um dos elementos mais importantes ligados ao conforto térmico. Esta pode ser realizada 

de forma natural ou artifi cal (mecânica) e assume características como temperatura, umidade, 

velocidade e diferença de pressão. Além do conforto térmico, ela também pode desempenhar 

uma função higiênica, por meio da renovação de ar do local e mantendo assim a sua qualidade.

Como formas adequadas de solução, em nosso clima (tropical úmido), devemos sempre bus-

car o uso da ventilação cruzada de forma a favorecer a renovação do ar e potencializar as trocas 

de calor. Pode-se também fazer o uso de condicionamento de ar quando necessário, permitindo 

assim um maior conforto, mas sempre atento a manutenção também da qualidade e pureza do ar.
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2.4.4. A natureza

Ao longo das últimas décadas, pesquisas em uma variedade de campos 
têm mostrado que o contato com a natureza gera benefícios emocionais, 
fi siológicos, sociais e cognitivos em uma grande variedade de contextos. Os 
benefícios específi cos a nível individual incluem a melhoria do funcionamento 
emocional, melhoria da capacidade de atenção e aumento da auto-estima, 
além da redução do estresse físico e mental. Os benefícios sociais também 
são evidentes na prática de atividades recreativas e de jardinagem. Estar em 
um ambiente natural fortalece os laços de grupo e promove comportamen-
tos pró-sociais. Muitos desses benefícios foram encontrados em estudos em 
laboratório e campo, e entre em contato que ativo, bem como passivo com 
ambientes naturais. (HEERWAGEN AND ORIANS 1993) *tradução livre

Como assinalado acima, a conexão com a natureza infl uência positivamente o ser humano, 

refl etindo benefícios à sua saúde, à sua produtividade e ao seu bem estar (KELLERT, 2005), 

e assim pode ser utilizada também como de ajuda ao processo de recuperação do paciente, 

bem como no aumento da produtividade dos funcionários.

Esta prática ganhou o nome de biophilia (E. O. WILSON, 1984) e mais tarde veio a ser 

encarada como modelo de design. Tal prática consiste não apenas na busca pela criação de 

ambientes mais naturais, mas também tornar propícia a práticas de atividades mais “eco-

lógicas”, resultando em benefícios mútuos, tanto para o ser humano como para a natureza.

 Estas práticas podem ser passivas, baseadas na contemplação sensitiva (visual, 

sonora ou olfativa); ou ativa, envolvendo ações como a prática de atividades ao ar livre e 

jardinagem.  

2.4.5.  A ergonomia

A ergonomia está baseada no estudo da relação dos seres humanos e seus ambientes 

através de ciências como a antropometria, biomecânica, engenharia, fi siologia e psicologia. 

Ela está subdividida em três áreas: a física (lida com as respostas do corpo humano à car-

gas físicas e psicológicas), a  cognitiva (refere-se a processos mentais como a percepção, 

atenção, cognição, memoria etc.) e a organizacional (relacionada a otimização dos sistemas 

sócio-técnicos). Todas em algum aspecto tem infl uência direta sobre a arquitetura, afi nal, é 

com a arquitetura que o homem cria ambientes/espaço.

É através do projeto de arquitetura que devemos adequar o espaço ao ser humano, e o 

mesmo deve ser feito de forma a promover o desempenho e atuar como barreira.
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3.1.  Introdução dos estudos de casos
Este capítulo se apresentará de forma mais extensa e detalhada do que o capítulo ante-

rior, o de pressupostos teóricos. Este modelo de estudo se deu em decorrência da difi cul-

dade, ou quase impossibilidade, de fazer um levantamento quantitativo relacionado a temá-

tica principal, a Reabilitação, pois é mais facilmente avaliada em aspectos qualitativos.

O processo de reabilitação é extremamente complexo e de amplitude imensurável, sendo 

de grandiosa difi culdade determinar onde e quando a pessoa passou a ser considerada reabili-

tada, pois muitas vezes esse processo demora anos, ou até mesmo uma vida inteira.

Com base nesta problemática, o estudo de casos se mostrou uma solução viável para 

realizar uma análise do que se faz necessário em um processo de reabilitação e das implica-

ções que o meio pode gerar sobre o paciente, pois só assim será possível estabelecer parâ-

metros qualitativos para o processo de reabilitação e para a arquitetura que o abriga.

Neste capítulo serão estudadas duas obras de arquitetura, a primeira delas é o REHAB, 

um centro de reabilitação na localizado na Suiça e que é referência mundial no tratamento 

de pacientes com defi ciência. Neste estudo serão abordadas questões que vão desde a sua 

implantação na cidade e a sua relação com o espaço público do seu entorno, até as suas solu-

ções funcionais e formais, apresentando seus espaços e a relação entre eles, seus materiais, 

sua estrutura e a sua preocupação com o conforto.

O segundo objeto de estudo é a Rede de Hospitais Sarah Kubitschek, que atualmente 

possue suas sedes espalhadas por várias cidades no Brasil e é referência não apenas no 

tratamento, mas também na pesquisa. No seu estudo, foi abordado a sua história desde o pro-

cesso de fundação, e a sua atuação no modelo do Sistema de Saúde público brasileiro. Será 

explicado também como se deu o surgimento da fi losofi a que hoje a rede SARAH representa, 

um fruto da parceria entre o Médico e o Arquiteto.

E para fi nalizar o estudo da Rede SARAH, optou-se pela análise de uma das suas sedes, 

a da cidade de Fortaleza, tanto por estar localizada no mesmo município em que será desen-

volvido o Projeto do Centro de Terapias Integradas, como por ser considerado pelo próprio 

arquiteto Filgueiras Lima (Lelé), o seu idealizador,  o seu melhor exemplo de sede da Rede 

SARAH, por ser o que melhor compatibiliza as soluções propostas.



CAPÍTULO 03. ESTUDO DE CASOS

PROJETO DE GRADUAÇÃO

PÁGINA 44 

CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS

3.2.  REHAB, Center for Spinal Cord and Brain Injuries
3.2.1.  A Concepção

A obra dos arquitetos Herzog & de Meuron surge a partir da problemática que é a rotina de 

se viver no mesmo local por um longo período devido ao processo de reabilitação decorrente 

de sequelas e da busca por uma vida mais independente possível.

Frente a necessidade de uma permanência prolongada e ao mesmo tempo desafi adora 

devido aos inúmeros limites físicos e psicológicos a serem superados, a arquitetura de um 

complexo que atenda tais necessidades deve se mostrar acolhedora, familiar e provedora de 

suporte. Com base nesse raciocínio, os autores do projeto conceberam um edifício baseado 

em um “mini sistema urbano”, onde existem circulações bem defi nidas como se fossem as 

vias; praças e jardins como os espaços públicos; áreas de esporte, hidroterapia, consultas e 

cafeteria como serviços públicos; e quartos isolados como bairros residências. Através dessa 

metodologia foi possível proporcionar ao centro uma diversidade infi nita de percursos que 

estimulam o paciente, promovendo a liberdade e a versatilidade de suas ações.

Por meio dessa concepção o REHAB Basel é referência mundial em reabilitação de 

pacientes que sofreram lesão medular ou cerebral e que sem deixar de cumprir suas funções, 

deixa de ser um hospital e se transforma numa residência temporária de reabilitação e terapia.  

A título de informação, transcrevo abaixo a fi cha técnica do projeto e do seu programa:

Cliente e Proprietário: REHAB Basel

Localidade: Basel (Basiléia), Suíça

Arquiteto: Herzog & de Meuron

Tipo: Centro de Reabilitação

Área: ± 24.000m² (Total do lote) / ± 20.000m² (Total construída) / ± 12.000m² (Total útil) 

Programa: - 2 Enfermarias para pacientes paraplégicos (36 leitos)

    - 3 Enfermarias para pacientes com lesão cerebral (48 leitos)

    - Unidade de Cuidados Intensivos (8 leitos)

    - Ambulatório de Hospital-dia

    - Sala de exames e terapias

    - Academia e piscina
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3.2.2.  Localização

O centro de reabilitação REHAB está localizado a menos de quatro quilômetros do centro 

antigo, em um bairro do subúrbio da cidade de Basiléia (Basel) na Suíça. O bairro onde a 

edifi cação se encontra apresenta características de um bairro tipicamente residencial, com 

pouca ou nenhuma verticalização e baixa densidade.

A localização do Centro de Reabilitação REHAB 

Basel (RH) na cidade também foi determinada por 

outros dois equipamentos pré-existentes. O equipa-

mento mais próximo, à sua direita, é o Bürgerspital 

Basel (BB - Hospital Civil da Basiléia), onde o REHAB 

atua como apoio na parte de diagnóstico e terapia 

especializados. Um pouco mais distante está tam-

bém a Universitëre Psychiatrische Kliniken Basel (UP 

- Universidade de Psiquiatria Clínica da Basiléia) que 

atua com apoio no tratamento psicoterapêutico dos 

pacientes internados no RH. Os edifícios ZE, CA e AI 

não são peças integrantes, estão apenas representa-

dos como pontos de referência.
(Figura 04) Planta de Localização do Centro 

REHAB - Fonte: REHAB Info 2/2009

(Figura 03) Centro de Basel, Suíça - Fonte: maps.google.com
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3.2.3.  O Edifício

O edifício do centro REHAB é uma edifi cação horizontal dotada de três pavimentos (térreo 

mais 2 andares). Sua horizontalidade é principalmente motivada pela sua função, um centro 

de reabilitação, onde a falta de barreiras e a facilidade de mobilidade deve ser propiciada 

ao seus usuários, que em geral são pessoas com algum grau de comprometimento em sua 

capacidade de locomoção.

O REHAB busca inspirar-se na cidade, no seu entorno e em sua função. Inspira-se em 

uma cidade na sua forma de organização espacial, assumindo a sua racionalidade em sua 

planta; no tratamento de seus espaços, criando vazios centrais de forma a permitir espaços 

centrais arejados e iluminados; e conectando o interior e o exterior através da criação de  

espaço privado em conexão com público. Com o seu entorno através do seu gabarito, man-

tendo a mesma cota de seus edifícios circundantes, e de seus materiais, através da utilização 

principalmente de diferentes tipos de madeira, geralmente em seu estado bruto, mantendo 

a sua textura natural. E por fi m, em sua função, pois por se tratar de um centro de reabilita-

ção, onde os pacientes podem fi car internados por um período de até 18 meses, este deverá 

desempenhar tanto a função de centro terapêutico como de habitação. A inspiração através 

de sua função será explicada com base nas plantas da edifi cação. 

No andar térreo estão localizados todos os serviços de exames e tratamentos, sendo 

assim a parte mais “pública” do edifício. Suas áreas estão setorizadas de acordo com a sua 

função/especialidade e agrupadas por afi nidade. A entrada principal é marcada por um amplo 

espaço que penetra no edifício, conformando uma espécie de praça jardim que possibilita uma 

(Figura 05) Corte Longitudinal e Transversal - Fonte: Revista El Croquis. Edição 109/110. Madrid, 2002.
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divisão funcional no edifício, oferecendo uma área de estar abrigada semi-pública e permi-

tindo uma maior penetração de luz nos ambientes do interior do edifício, algo muito importante 

para o condicionamento e qualidade da edifi cação devido a sua localização e clima rigoroso.

Logo de frente à entrada principal temos a recepção, posicionada estrategicamente no 

centro do edifício, propiciando assim facilidade no controle visual da edifi cação e na divisão 

dos fl uxos e setores através de um controle único.

No lado direito inferior da (Figura 06) temos o hospital dia, localizado bem próximo da 

entrada e em conjunto com os ambulatórios devido a necessidade dos mesmos ao seu fl uxo 

de pessoas. Na parte central inferior, estão o setor administrativo e a cafeteria, localizados 

(Figura 07)  Foto Externa - Acesso do Centro 
REHAB Fonte: http://www.bs.ch/search?q=Rehab

(Figura 08) Foto Interna - Acesso do Centro 
REHAB Fonte: http://www.bs.ch/search?q=Rehab

(Figura 06)  Planta Baixa do Centro REHAB - Fonte: Nickl-Weller, Christine and Nickl, 
Hans. Masterpieces - Hospital Architecture + Design, Braun Publishing AG: Berlin, 2009
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também próximo ao acesso para facilitar o atendimento ao público e proteger outras áreas 

mais restritas de acesso do centro de reabilitação.

No lado esquerdo da (Figura 06) temos na parte infe-

rior os setores de Terapia Ocupacional e Neuropsicologia 

acompanhados de consultórios de atendimento.  Como se 

pode observar na planta baixa, os consultórios de atendi-

mento estão localizados no perímetro do edifício e a sua 

vedação que dá para o exterior é composta apenas de 

uma primeira pele de vidro e uma segunda de brises, pro-

piciando um ambiente mais vivo e amplo através contato 

visual com a paisagem natural do exterior da edifi cação. 

Acima e ainda do da lado esquerdo da (Figura 06) 

temos a piscina climatizada de hidroterapia e o salão de 

fi sioterapia. A piscina climatizada surge no meio do edi-

fício em um de seus átrios de forma a quebrar a rigidez 

da estruturação espacial ortogonal característica da edifi -

cação. Ela é revestida por uma capa de concreto e esfe-

ras translúcidas que busca trazer dinamicidade ao seu 

ambiente interno e externo, ao mesmo tempo garantindo 

iluminação natural e intimidade aos seus usuários. Junto 

(Figura 09)  Pátio de Acesso e Cafeteria ao Fundo - Centro REHAB
Fonte: https://picasaweb.google.com/100092295503940969991/BaselMetTSLensCamiel

(Figura 10)  Interior e Coberta da Piscina 
- Centro REHAB - Fonte: Revista El 

Croquis. Edição 109/110. Madrid, 2002.
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a extremidade do prédio temos a sala de fi sioterapia e exercícios, aproveitando a paisagem 

e a iluminação natural como estímulo aos pacientes. Entre a piscina e o salão de fi sioterapia 

estão localizados os vestiários.

Ainda tratando do pavimento térreo, temos no lado direito superior da (Figura 06) o setor 

de Unidade de Tratamento Intensivo e a área de atendimento médico. A proximidade de 

ambos os setores é justifi cada pela afi nidade de serviços. A UTI está localizada junto a um dos 

jardins internos, o Jardim Francês (Französischer Garten), como forma de amenizar a estada 

do paciente internado e garantir a entrada de luz natural em todos os ambientes do setor, um 

fator comprovado no auxílio da recuperação. A área de atendimentos médicos está localizada 

ao canto, aproveitando o contato com o exterior em boa parte 

dos seus ambientes.

Como já comentado anteriormente, devido a sua inspi-

ração no espaço urbano, o edifício assume jardins no seu 

interior de forma a não tê-los somente em seu perímetro, isto 

é, assim como possuímos muitas vezes praças e jardins em 

frente as nossas casas e apartamentos, o projeto busca tam-

bém oferecer jardins e espaços públicos na frente da “casa 

dos pacientes”, isto é, dos quartos de internação. Existem 4 

jardins ao todo no interior do edifício e cada um com uma fun-

ção distinta: o primeiro é o ‘Jardim de Entrada’ (Figura 09) que atua como elemento receptivo, 

abrindo prédio zenitalmente e servindo de apoio à cafeteria; o segundo e bem próximo ao de 

entrada é o ‘Wassergarten’ ou ‘Jardim de Água’ (Figura 11) que está localizado por trás do bal-

cão de recepção, entre os setores  Hospital Dia 

e de Atendimento Médico, reservando a privaci-

dade desses setores por se tratar de um jardim 

não pedonável; o terceiro é o ‘Therapie Garten’ 

ou ‘Jardim de Terapia’ (Figura 12) que está junto 

do setor de Psicologia e Terapia Ocupacional, 

funcionando como área ao ar livre de apoio na 

(Figura 11)  Wassergarten - Centro 
REHAB - Fonte: Revista El Croquis.

Edição 109/110. Madrid, 2002.

(Figura 12)  Therapie Garten - Centro REHAB - 
Fonte: Revista El Croquis. Edição 109/110. Madrid, 2002.
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terapia dos pacientes; o quarto e último é o 

‘Französischer Garten’ ou ‘Jardim Francês’ 

(Figura 13) que está localizado junto ao salão 

e ao hall principal, atuando como área de 

expansão destes ambientes, e é o local onde 

geralmente os pacientes internados se encon-

tram com suas famílias e visitantes nos horá-

rios vagos e de lazer

No segundo pavimento do centro REHAB, como podemos ver na planta (Figura 14),  

acessado através de escada e elevadores, é ao longo do seu perímetro que se encontram a 

maioria dos quartos dos pacientes, interrompido em alguns momentos por espaços vazios que 

irão adquirir outras funções, como por exemplo a de salas de estar e jantar para os pacientes.

Os apartamentos tem capacidade para 1 ou 2 leitos e sempre estão dotados de banheiro 

particular acessível, pia externa, armários e acomodação para um visitante por leito (Figura 

17). Eles se abrem no plano horizontal através da parede que dá para a varanda que é com-

posta unicamente por uma esquadria de vidro, permitindo ampla visão do exterior e generosa 

(Figura 13)  Französischer Garten - Centro REHAB 
Fonte: http://waullye.blogspot.com/2009/08/rehab-

swiss-centre-for-paraplegics.html2002.

(Figura 14)  Planta do 1º Pavimento do Centro REHAB 
Fonte: Guenther R, Vittori G (2008). Sustainable healthcare architecture. Hoboken, John Wiley & Sons
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entrada de luz. A varanda interconecta todos os quartos pelo exterior, facilitando a convivên-

cia entre os pacientes e propiciando mais um espaço de relaxamento e distração. No plano 

vertical, todos os quartos possuem dômus em forma de um globo translúcido que permite a 

entrada de luz de forma zenital e garante 

ao paciente acamado uma visão do exte-

rior através do céu. Apesar de toda essa 

‘transparência’, a privacidade, não ape-

nas dos quartos, mas de todo o edifício, 

é garantida por meio de brises horizon-

tais em madeira instalados na fachada 

de quase todo o edifício, como pode ser 

visto na (Figura 07) na página 47.

No centro do segundo pavimento estão os serviços de atendimento aos pacientes e admi-

nistrativos, como por exemplo: escritórios, biblioteca, ateliês etc. Ademais da existência das 

(Figura 16)  Corte Transversal - Quarto do Paciente - Centro 
REHAB - Fonte: Guenther R, Vittori G (2008). Sustainable 

healthcare architecture. Hoboken, John Wiley & Sons

(Figura 17)  Imagens dos quartos e dos banheiros - Centro REHAB - Fonte: http://www.rehab.ch/Photos.39.0.html

(Figura 15)  Planta do Quarto de Internação Centro REHAB
Fonte: Revista El Croquis. Edição 109/110. Madrid, 2002.



CAPÍTULO 03. ESTUDO DE CASOS

PROJETO DE GRADUAÇÃO

PÁGINA 52 

CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS

projeções dos jardins do pavimento térreo, no primeiro pavimento surgem mais cinco pátios 

com aberturas zenitais favorecendo a qualidade do espaço e dos ambientes instalados no 

interior do edifício.

No segundo pavimento, que também atua como teto jardim, encontramos mais alguns 

quartos localizados ao centro da edifi cação de forma a preservar a horizontalidade da mesma 

e propiciar um grande terraço jardim aos seus usuários. O terraço tem partes revestidas em 

tablado de madeira e partes em grama e busca oferecer mais um espaço para os pacientes, 

seja para lazer, convivência, banhos de sol etc. Pode-se perceber também a presença dos 

globos translúcidos, os dômus que existem nos tetos dos quartos e emergem na coberta.

(Figura 18)  Planta do 2º Pavimento / Coberta do Centro REHAB 
Fonte: Guenther R, Vittori G (2008). Sustainable healthcare architecture. Hoboken, John Wiley & Sons

(Figura 19)  Vista desde o 2º Pavimento / Coberta do Centro REHAB  Fonte: Nickl-Weller, Christine and Nickl, 
Hans. Masterpieces - Hospital Architecture + Design, Braun Publishing AG: Berlin, 2009
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3.2.4.  A Sustentabilidade

O centro REHAB não foi criado com a intenção declarada de estar de acordo com uma 

“agenda verde”, mas a sua concepção enfatiza a criação de espaços naturais à partir do uso 

de materiais em seu estado rústico, como a madeira por exemplo, com a intenção de 

quebrar a excessiva esterilidade hospitalar. Ainda assim, pela necessidade de atender ao alto 

padrão do “Swiss Energy Code” (Código de Consumo de Energia da Suíça), o edifício faz uso 

de sistemas passivos de iluminação/energia solar e sistemas de ventilação natural, boa parte 

através dos pátios e dos dômus translúcidos existentes.

Como pode ser visto nas (Figura 16) e (Figura 17), os dômus translúcidos em formato de 

globo existentes no teto dos quartos possuem dois metros de diâmetro, eliminando assim a 

necessidade de luz artifi cial durante o dia, além de permitir ao usuário o controle de entrada 

de luz através de um dispositivo de fechamento regulável, como uma espécie de teto solar.

A ventilação é solucionada através da quase total permeabilidade da edifi cação propor-

cionada por sua face externa muitas vezes conectada aos jardins internos, tendo quase a 

sua totalidade revestida pela pele dupla formada pelo conjunto de brise soleil horizontal de 

madeira e esquadria corrediça de vidro, permitindo aos seus usuários um controle indepen-

dente de ventilação e iluminação dos ambientes internos.

A existência de coberta verde no terraço e a escolha de utilização da madeira como ele-

mento principal dos revestimos fazem com que a edifi cação tenha efi ciência no isolamento 

térmico, ocasionando num baixo consumo energético pela redução da necessidade de aque-

cimento nos meses de inverno e resfriamento nos meses de verão.

Vale ressaltar também a existência de uma horta local (Figura 20), onde, nos meses em 

que o clima permite, existe a produ-

ção de vegetais e hortaliças para 

atender a demanda do centro, tanto 

culinária como terapêutica, aju-

dando no tratamento dos pacientes 

e reduzindo assim a necessidade 

de transporte de produtos. (Figura 20)  Paciente e Cuidadora na Horta do Centro REHAB 
Fonte: http://www.rehab.ch/
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3.3.  A Rede de Hospitais SARAH
3.3.1.  O Surgimento da Rede SARAH

A rede SARAH teve seu início a partir da criação da ‘Fundação das Pioneiras 

Sociais’ (FPS), instituída pelo Presidente Juscelino Kubitschek em seu governo, que 

administrava o recém criado Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek em 1960 na 

cidade de Brasília. Era uma pequena unidade de atendimento para reabilitação pedi-

átrica que contava com 66 leitos, infra-estrutura de laboratório, setor de imagem e 

centro cirúrgico.

Em 1976 é apresentado ao Governo Federal e aprovado pelo mesmo o projeto para 

a implantação do primeiro hospital público de grande porte especializado na reabilitação 

de pacientes com problemas no sistema nervoso central e locomotor e que viria a ser 

a central de uma futura rede de hospitais do mesmo gênero. O projeto compreende o 

desenvolvimento integrado de quatro programas básicos:

“- Programa de Medicina do Aparelho Locomotor e Reabilitação, para 
prestar assistência qualificada e gratuita à população nessa área de espe-
cialização;
- Criação do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento de Equipamentos 
Hospitalares - EquiPhos, para aprimorar as técnicas e equipamentos utili-
zados e substituir importações de aparelhos e próteses ortopédicos;
- Expansão progressiva da Rede, com a instalação de uma rede de hospi-
tais de Reabilitação , a Rede SARAH em estados da Federação;
- Formação de profissionais da medicina especializados em reabilitação 
para trabalharem nos hospitais da Rede, à medida que fossem implanta-
dos.” (REDE SARAH, 2007)

Em 1991, por questões burocráticas e para manutenção da filosofia inicial do pro-

grama, que, por exemplo, proporciona aos seus funcionário uma boa remuneração 

exigindo em contrapartida dedicação integral e exclusiva ao trabalho na rede SARAH, 

extinguiu-se a FPS e instituiu-se o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras 

Sociais (APS), definida:

“...pessoa jurídica de direito privado, de interesse coletivo e de utilidade 
pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita 
a todos os níveis da população e desenvolver atividades educacionais e 
de pesquisa no campo da saúde em cooperação com o Poder Público.” 
(REDE SARAH, 2007)
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3.3.2.  A Rede de Hospitais

A rede SARAH atualmente conta com dez 

unidades distribuídas em oito cidades do país, 

sendo duas unidades em Brasília e duas no Rio 

de Janeiro. As unidades da rede e suas carac-

terísticas principais por ordem cronológica são 

as seguintes:

- Brasília, a Sede Central. Esta unidade conta com vários setores, dentre eles: Hos-

pital e Centro de Reabilitação com 294 leitos, Centro de Administração e de Ges-

tão Hospitalar, Centro de Ensino e Pesquisas, Centro de Pesquisas em Educação 

e Prevenção, Centro de Controle de Qualidade e Centro de Formação de Recursos 

Humanos. Seu projeto foi desenvolvido no ano de 1975, construção iniciada em 1976 

e entregue em 1980.

- São Luis, contando com um Hospital e Centro de Reabilitação com 130 leitos. Pro-

jeto de 1988, início da obra em 1990 e conclusão em 1993.

- Salvador, contando com um Hospital e Centro de Reabilitação com 157 leitos. Pro-

jeto de 1991, início da obra em 1992 e conclusão em 1994.

- Belo Horizonte, contando com um Hospital e Centro de Reabilitação com 162 leitos. 

Projeto de 1991, início da obra em 1993 e conclusão em 1997.

- Fortaleza, contando com um Hospital e Centro de Reabilitação com 160 leitos. Pro-

jeto de 1992, início da obra em 1993 e conclusão em 2001.

- Brasília (Lago Norte), onde está instalado o Centro Internacional de Neurociências e 

Reabilitação com 160 leitos. Projeto de 1994, início da obra em 1997 e conclusão em 

2001 (inauguração em 2003).

- Rio de Janeiro, onde está instalado o Centro de Reabilitação Infantil. Projeto de 

2000, início da obra em 2001 e conclusão em 2002.

- Macapá, onde está instalada a Unidade de Diagnóstico e Fisioterapia. Projeto de 

2000, início da obra em 2000 e conclusão em 2004 com ampliação em 2005.

(Figura 21)  Rede de Hospitais SARAH no Brasil 
Fonte: http://www.sarah.br/
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- Belém, onde está instalada outra Unidade de Diagnóstico e Fisioterapia. Projeto de 

2001, início da obra em 2002 e inauguração em 2007.

- Rio de Janeiro, onde está instalado o Centro de Internacional de Neuroreabilitação e 

Neurociências. Projeto de 2000/2004, início da obra em 2004 e inauguração em 2009.

3.3.3.  O Atendimento e o Público

Os Hospitais da rede SARAH tem seu fi nanciamento total com base nos impostos pagos 

pelos cidadãos e retornam à população serviços de saúde especializados e voltados para a 

ortopedia e reabilitação do grande incapacitado físico, e para o tratamento de deformidades, 

traumas, doenças e infecções do aparelho locomotor. É uma rede que atua em todos níveis da 

sociedade sem discriminação de cor ou poder aquisitivo. A sua média de atendimentos anuais 

é de aproximadamente 1,6 milhões de pacientes em todo o país. Os principais diagnósticos 

atendidos na rede são:

- Atraso do neurodesenvolvimento;

- Problemas ortopédicos na criança;

- Paralisia cerebral;

- Acidente vascular cerebral;

- Espinha bifída;

- Doenças metabólicas que afetam o cérebro,

- Diagnóstico clínico-laboratorial das doenças genéticas;

- Atrofi a muscular espinhal;

- Traumatismo cranioencefálico;

- Lesão medular;

- Paralisia braquial obstétrica.

Fonte: REDE SARAH. http://www.sarah.br

Para a sua atuação, o SARAH conta com uma equipe multidisciplinar que atua conjunta-

mente em todas as fases da reabilitação para atingir um dos principais objetivos da Instituição: 

a melhoria da qualidade de vida dos seus pacientes. Outra fi losofi a da Instituição é a busca 

não apenas o tratamento, mas também concomitantemente a prevenção e a educação dos 

seus pacientes e da população.
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Ressalta-se que a rede tem a classifi cação de hospital especializado e não realiza atendi-

mentos de Urgência, Emergência e nem Pronto Socorro, pois tais serviços são de incumbên-

cia dos hospitais distritais ou municipais.

Para o paciente ser admitido é necessário a realização de uma avaliação global pré-

agendada pela equipe do hospital a fi m de verifi car se o perfi l do paciente se encaixa está 

condizente com o perfi l do público do hospital.

3.3.4.  A Parceria entre o Arquiteto e o Médico

O Doutor Aloysio Campos da Paz assume em 1968 a Presidên-

cia da então Fundação, e em 1976 apresenta ao Governo Federal 

a proposta para a implantação do que viria a ser a unidade central 

e sede da Rede SARAH. Para a concepção e construção de tal 

projeto, contou com a ajuda do Arquiteto João da Gama Filgueiras 

Lima, mais conhecido como Lelé.

Lelé teve sua formação na então Universidade do Brasil (atual 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) e atuou juntamente 

com Oscar Niemeyer e Lúcio Costa na construção de Brasília. Com 

tal experiência, sua arquitetura passou a assumir um foco na racio-

nalização e no uso do concreto armado, o que o levou na década 

de 1960 ao leste europeu para estudar e conhecer as tecnologias 

ali utilizadas nas construções pré-fabricadas.

Com estas infl uências, a arquitetura de Lelé assume então características que serão 

benéfi cas para o programa de um hospital contemporâneo, como por exemplo: fl exibilidade,  

racionalização, contigüidade, humanização (conforto ambiental) e emprego de tecnologia.

Atualmente, Lelé é o diretor do “Centro de Tecnologia da Rede SARAH’ (CTRS), local 

onde  são projetados e desenvolvidos os novos projetos e a manutenção da rede de hospi-

tais. O CTRS está localizado em Salvador e ali é realizada quase que toda a fabricação dos 

hospitais, desde os módulos estruturais ao mobiliário como macas e armários. Como prova 

do sucesso do CTRS, algumas sedes do Tribunal de Contas da União foram produzidas e 

construidas pelo próprio Centro de Tecnologia da Rede SARAH. 

(Figura 22)  Doutor Aloysio 
Campos da Paz Filho Fonte: 

http://www.wikimedia.org

(Figura 23)  João da Gama 
Filgueiras Lima (Lelé) Fonte:
http://afrm1979.blogspot.com
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3.3.5.  O Partido Arquitetônico

Embuido da fi losofi a da rede SARAH e com o apoio de uma equipe de especialistas, para 

concepção dos projetos dos hospitais da rede SARAH, Lelé buscou assumir seis prerrogati-

vas básicas às quais julgou necessárias para um bom desempenho arquitetônico.

A primeira prerrogativa foi a da “Flexibilidade e Extensibilidade da Construção’, que devido 

a necessária e constante atualização dos serviços hospitalares, principalmente com base 

no surgimento diário de novas tecnologias, torna-se desejável que o sistema construtivo seja 

capaz de absorver as novas demandas e o possível crescimento/ampliação sem o compro-

metimento da qualidade do espaço ou do serviço ofertado.

A segunda foi a de criação de espaços verdes, pois por se tratar principalmente de um 

hospital terapêutico, a ‘desospitalização’ e a humanização do espaço se faziam necessárias 

para o bom desenvolvimento do processo reabilitatório, principalmente através da infl uência 

comprovada nos aspectos psicológicos dos pacientes e funcionários. Outra razão também é 

que as áreas verdes ajudam também na minimização dos ganhos de calor do edifício, atu-

ando como uma espécie de amortecedor e propiciando um melhor conforto térmico.

A terceira é com base na fl exibilidade das instalações, fazendo com que as mesmas 

sempre sejam visitáveis e de fácil acesso, possibilitando a fácil manutenção, assepsia e atu-

alização das mesmas sem ocasionar prejuízos materiais, fi nanceiros ou de funcionamento 

decorrente de reformas no edifício.

A quarta é através do uso de iluminação natural e a busca de conforto térmico nos ambien-

tes. Indo na contramão dos hospitais existentes na época, que em boa parte se caracte-

rizavam por massas cúbicas, compactas e isoladas do ambiente exterior, com controles de 

iluminação e conforto térmico artifi ciais, Lelé buscou a adequação ao clima através da utiliza-

ção de sistemas simples e ajustáveis de iluminação e ventilação natural, tornando os espaços 

mais acolhedores e humanos, restringindo apenas o uso de soluções artifi ciais onde se faz 

necessário, como é o caso de salas de cirurgia.

 A quinta é a busca da padronização de elementos da construção, de forma a facilitar e 

agilizar a construção, o uso, a manutenção, a administração e possíveis ampliações da edifi -

cação, além de atuar principalmente na redução de custos. A padronização deverá atuar de 
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forma racionalizada em todos os níveis da obra, desde os elementos estruturais e vedações, 

até o mobiliário e equipamentos.

E em sexto e último lugar, a estrutura, um dos principais elementos de uma edifi cação, 

pois a mesma deverá ser capaz de compatibilizar e abrigar os cinco itens anteriores. Ele faz a 

utilização de sistemas estruturais de acordo com as necessidades, por exemplo: utiliza vigas 

metálicas treliçadas conformando ‘sheds’ em locais onde se faz necessária a iluminação e/

ou ventilação natural; utilização de vigas ‘vierendeel’ quando se faz necessária a passagem 

de tubulações e instalações e etc. Atualmente Lelé utiliza a modulação de 1,25x1,25m (já 

utilizou no passado a de 1,10x1,10m e de 1,20x1,20m) e assumiu o padrão de elementos pré-

fabricados (produzidos no CTRS). 

3.3.6.  A Unidade de Fortaleza

Uma das unidades satélites espalhadas 

pelo país está na cidade de Fortaleza, Ceará. 

A unidade está localizada na Av. Juscenilo 

Kubitschek, na zona sul de Fortaleza, e conta 

com um Hospital e Centro de Reabilitação 

com capacidade de 160 leitos.

Um terreno amplo e plano, benefi ciado 

pelos ventos constantes e clima local, locali-

zado em um bairro pouco adensado e de baixo gabarito, foram fatores decisivos que propicia-

ram o sucesso do desempenho e conforto térmico natural da edifi cação.

Apesar de um terreno amplo, foi adotada uma solução mista, conformada por um compo-

nente vertical e componentes horizontais, de forma a ocupar menos o terreno e preservar a 

área arborizada existente. No bloco vertical de cinco pavimentos é onde estão localizados os 

apartamentos e enfermarias, e estes estão comunicados através de circulações periféricas, 

onde uma é destinada ao público e outra aos funcionários do hospital.

(Figura 24)  Hospital SARAH de Fortaleza
Fonte: acervo CTRS

(Figura 25)  Corte Transversal - Hospital SARAH de Fortaleza
Fonte: acervo CTRS
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O bloco horizontal possui dois níveis: o pavimento subsolo, onde estão localizados os ser-

viços gerais, e a central de rebaixamento, ar condicionado e material;  e o pavimento térreo, 

onde estão localizados o ambulatório, a fi sioterapia, a sala de gesso, a ofi cina de ortopedia, o 

raio-x, o centro cirúrgico, o laboratório, o primeiro estágio de tratamento e, com acesso inde-

pendente, a biblioteca e o centro de criatividade. O bloco vertical possui cinco níveis: adminis-

tração no primeiro nível e enfermarias do segundo ao quarto.

Segundo o próprio Lelé, o Hospital SARAH de Fortaleza representa a melhor sucessão 

dos Hospitais da Rede SARAH, pois o mesmo foi onde se conseguiu aproveitar de uma 

melhor forma o sistema de ventilação por galerias, atingiu-se sucesso na utilização de um 

sistema construtivo misto com a verticalização das enfermarias etc. Sucesso este alcançado 

graças as experiências com os hospitais anteriores da rede.

Como podemos ver na (Figura 26) o Hospital SARAH de Fortaleza tem sua implantação 

determinada principalmente pelas questões climáticas como ventilação e insolação.  O bloco 

vertical foi instalado na parte sul do terreno e alinhado de forma paralela ao sentido da venti-

lação (de origem leste e predominância sudeste) de forma a não prejudicar a ventilação dos 

blocos horizontais. O bloco horizontal também teve seus ‘sheds’ alinhados com a ventilação, 

de forma a permitir a criação de pressão negativa e estimular a renovação de ar dos ambien-

(Figura 26)  Implantação do Hospital SARAH de Fortaleza
Fonte: acervo CTRS
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tes; e a insolação, de forma que os brises neles instalados impeçam a entrada direta de raios 

solares. O Hospital e o Centro de Reabilitação estão localizados na parte central do terreno 

com acesso à sudeste; à nordeste temos dois equipamentos de apoio do hospital, a 

residência médica e a escola de excepcionais; e a sudoeste, por trás  do bloco vertical está o 

pátio de serviços do hospital. 

No pavimento térreo estão localizadas quase que a totalidade dos serviços prestados pelo 

hospital. A disposição dos ambientes está fundamentada principalmente com base na ventila-

ção, onde buscou-se posicionar os ambientes que não possuem dependência de ventilação 

artifi cial na parte frontal do edifício. Na parte sudeste estão localizados a recepção, setor de 

(Figura 27)  Planta do Pavimento Térreo do Hospital SARAH de Fortaleza
Fonte: acervo CTRS
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fi sioterapia e terapia ocupacional, ambulatório, neuropsicologia, 

setor de informática e imagenologia, onde apenas os dois últi-

mos, por questões funcionais, tem seus ambientes climatizados. 

Já na parte posterior do edifício estão localizados serviços de 

apoio, como vestiários, arquivo médico, laboratórios, biblioteca 

etc; e serviços que dependem de climatização, como por exem-

plo o centro cirúrgico que realiza intervenções de pequeno e 

médio porte.

A recepção do hospital está organizada com múltiplas fren-

tes de atendimento, organizada por setores de atendimento e 

demarcada pelas cores das cadeiras como pode ser visto nas 

imagens ao lado. O espaço é amplamente iluminado e ventilado  

em decorrência dos ‘sheds’ e dos jardins existentes. A modu-

lação também foi um fator importante, pois propiciou a criação 

de um vão único com apoios apenas nas extremidades, favore-

cendo a continuidade do ambiente.

A solução adotada no setor de Fisioterapia é bem seme-

lhante ao da recepção, mas esta apresenta um pé direito mais 

alto devido a mudança na modulação dos ‘sheds’ que é maior e 

assim acaba por garantir uma melhor iluminação e renovação de 

ar, fatores importantes em um ambiente voltado para a prática 

de fi sioterapia e terapia ocupacional. O setor de Fisioterapia / 

Terapia Ocupacional pode ser dividido em três setores: o pri-

meiro, que está a direita, uma área compartimentada, é onde 

estão localizados as atividades de Terapia Ocupacional, como a 

AVD por exemplo, os boxes de terapia, os serviços como WC e 

outras áreas de apoio; a segunda é o grande salão central onde 

estão localizadas boa parte das práticas da fi sioterapia, como 

a mecanoterapia por exemplo; e a terceira é um grande pátio 

(Figura 28)  Recepção - Hospital 
SARAH de Fortaleza - Fonte: 

PERÉN, Jorge Isaac Montero. 
Ventilação e iluminação naturais 
na obra de João Filgueiras Lima 

“Lelé”: estudo dos hospitais da 
rede Sarah Kubitschek Fortaleza e 
Rio de Janeiro; orientador Rosana 

Maria Caram. São Carlos, 2006.

(Figura 29)  Fisioterapia - Hospital 
SARAH de Fortaleza - Fonte: 

PERÉN, Jorge Isaac Montero. 
Ventilação e iluminação naturais 
na obra de João Filgueiras Lima 

“Lelé”: estudo dos hospitais da 
rede Sarah Kubitschek Fortaleza e 
Rio de Janeiro; orientador Rosana 

Maria Caram. São Carlos, 2006.
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aberto e protegido da insolação direta pelos brises existentes na coberta em arco, local onde 

existe uma grande área livre utilizada para as terapias práticas e de lazer com uma piscina de 

hidroterapia e um jardim inglês, que além de contribuir na terapia, permite a criação de aber-

turas para iluminação e ventilação do subsolo sem o contato visual direto devido a vegetação.

Esta grande área com coberta em forma de arco foi pensada como um grande elemento 

integrador do projeto, pois todas as áreas de convívio e sociabilização estão voltadas para o 

pátio coberto. Lelé teve a inspiração para a criação deste espaço em um teatro, onde todas 

as áreas conectadas visualmente ao mesmo, como por exemplo as enfermarias, pudessem 

ser ‘contagiadas’ pelas práticas ali desenvolvidas, contribuindo para a vivacidade do espaço 

e atuando como mais um elemento de estímulo para os pacientes.

Outro equipamento importante é o Auditório, o mesmo está localizado de forma a possibi-

litar seu funcionamento independente, sem causar transtornos ao funcionamento do hospital. 

Está também localizado junto ao estacionamento para atender com facilidade ao fl uxo de 

pessoas. É outro dos poucos setores do hospital atendido por sistema de climatização e que 

é alimentado através das galerias. Ali se desenvolve várias práticas, desde eventos internos, 

voltados para a terapia do paciente, como para o público externo, com palestras de educação 

e prevenção de acidentes por exemplo.

No pavimento térreo pode-se ver também a existência de um espelho de água e de vários 

jardins internos e externos. Como já comentado anteriormente, estes espaços atuam como 

‘amortecedores’, reduzindo o ganho de calor da edifi cação (estas questões serão tratadas 

mais adiante com a explicação dos sistemas de ventilação e iluminação).

(Figura 30)  Pátio de Fisioterapia - Hospital SARAH de Fortaleza - Fonte: PERÉN, Jorge Isaac Montero. Ventila-
ção e iluminação naturais na obra de João Filgueiras Lima “Lelé”: estudo dos hospitais da rede Sarah Kubitschek 

Fortaleza e Rio de Janeiro; orientador Rosana Maria Caram. São Carlos, 2006.
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No pavimento subsolo estão localizadas: as áreas de apoio ao funcionamento de hospital, 

como administração, refeitório e central de materiais; e as instalações, como as galerias e 

quartos de inspeção das instalações.

O único ambiente que não está localizado em um dos perímetros do edifício é a adminis-

tração, mas como citado anteriormente, o setor possui sua iluminação e ventilação garantida 

pela existência de um jardim inglês.

Localizados na parte oeste do edifício estão os setores que dependem mais de uma 

comunicação com o exterior (carga e descarga), como o refeitório, os serviços e a central de 

materiais.

Na parte nordeste do edifício não existem ambientes com funções propriamente ditas, 

mas sim um imenso sistema de galerias. A partir da galeria principal, que atua como uma 

espécie de coluna vertebral, desenvolvem-se galerias secundárias perpendiculares a mesma, 

como se fosse espinhas dorsais, e que nestas estão os quartos de inspeção, onde estão 

localizados os shafts. Esse sistema atua como uma comunicação de duplo sentido, tanto 

recebendo e comunicando as instalações através dos ‘shafts’, como propiciando ventilação 

aos ambientes que estão localizados no “miolo” do edifício.

(Figura 31)  Planta do Pavimento Subsolo do Hospital SARAH de Fortaleza
Fonte: acervo CTRS
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Trataremos agora do bloco vertical, local onde estão localizadas as enfermarias. Ele está 

dotado de cinco pavimentos: no primeiro pavimento estão localizados setores da administra-

ção; nos quatro superiores se desenvolvem as enfermarias e apartamentos de forma bem 

semelhante ao que pode ser visto na (Figura 32), que é a planta do primeiro pavimento.

Os pavimentos se desenvolvem em forma retangular, onde nas extremidades estão loca-

lizadas as circulações verticais e os banheiros. Nas laterais se desenvolvem as circulações: 

uma é a circulação sudoeste, uma varanda voltada para o exterior da edifi cação, atuando 

como proteção solar do bloco, e que se comunica com um solário, área destinada para o lazer, 

convivência e banho de sol dos pacientes; a outra é a circulação sudeste, voltada para o pátio 

coberto e que tem um caráter mais funcional, pois se comunica diretamente com os postos 

de enfermagem e circulações verticais. Nas extremidades, junto aos ‘halls’ dos elevadores, 

estão os quartos dos acompanhantes, que geralmente fi cam internados juntamente com os 

pacientes (apesar de que em quartos separados) para que possam acompanhar todo o pro-

(Figura 32)  Planta do 1º Pavimento do Hospital SARAH de Fortaleza
Fonte: acervo CTRS
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cesso de reabilitação do paciente. Mais ao centro estão locali-

zados os apartamentos individuais e as enfermarias. As enfer-

marias estão divididas em agrupamentos de doze pacientes por 

posto de enfermagem, dispostas em linhas de três leitos, além de 

contarem com dois banheiros (um mais amplo, destinado princi-

palmente para asseio, e outro menor, para necessidades fi sioló-

gicas) e uma pequena área de apoio e higienização.

Por fi m, falaremos um pouco da linguagem plástica. Como 

pode ser visto nos cortes e fachadas, quase que a totalidade 

das cobertas é solucionada através dos ‘sheds’, apenas no bloco 

vertical que se dá através de uma grande coberta em forma de 

arco, servindo como um atenuador da verticalidade, fazendo que 

a mesma se desenvolva de forma progressiva. A fachada do 

bloco vertical utiliza um elemento semelhante ao dos ‘sheds’, que 

desempenha a função de brise e beiral, protegendo o edifício.

(Figura 33)  Enfermarias - Hospital 
SARAH de Fortaleza - Fonte: 

PERÉN, Jorge Isaac Montero. 
Ventilação e iluminação naturais 
na obra de João Filgueiras Lima 

“Lelé”: estudo dos hospitais da 
rede Sarah Kubitschek Fortaleza e 
Rio de Janeiro; orientador Rosana 

Maria Caram. São Carlos, 2006.

(Figura 34)  Enfermarias - Hospital 
SARAH de Fortaleza - Fonte: 

PERÉN, Jorge Isaac Montero. 
Ventilação e iluminação naturais 
na obra de João Filgueiras Lima 

“Lelé”: estudo dos hospitais da 
rede Sarah Kubitschek Fortaleza e 
Rio de Janeiro; orientador Rosana 

Maria Caram. São Carlos, 2006.

(Figura 35)  Cortes e Fachadas do Hospital SARAH de Fortaleza
Fonte: acervo CTRS
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3.3.7.  Soluções Inovadoras da Rede SARAH

A rede SARAH, com o suporte da experiência de Lelé, acabou por desenvolver várias 

soluções inovadoras que a auxiliaram no cumprimento de suas metas. Trataremos agora de 

quatro pequenos tópicos que refl etem um pouco deste sucesso.

- O Mobiliário

Com a demanda por equipamentos especiais de preço elevado ou não disponíveis no 

mercado, o CTRS passou a desenvolver pesquisas voltadas para a fabricação e criação 

do seu próprio maquinário e mobiliário. Na busca de economia, com base na fi losofi a da 

rede SARAH, racionalização e funcionalismo, e no objetivo principal, mobilidade, buscou-se 

o desenvolvimento de equipamentos hospitalares que pudessem atender as necessidades 

dentro destas fi losofi as, garantindo principalmente ao paciente a maior liberdade possível. 

Um ótimo exemplo da fl exibilidade e autonomia proporcionada pelo mobiliário hospitalar 

desenvolvido por Lelé na rede SARAH é a maca dos pacientes. Como comentado pelo próprio 

Lelé, uma cama-maca similar a utilizada no SARAH é encontrada no Hospital Albert Einstein, mas a 

mesma custa 10 mil dólares, enquanto o CTRS a produz por um preço infi nitamente menor. 

No momento de internação, cada paciente recebe uma maca que o acompanhará ao 

longo de todo o tratamento. Ela dá ao paciente as possibilidades: de se deslocar ao longo de 

todo o hospital, seja para os exames / terapias ou para um banho de sol, já que o mesmo foi 

desenvolvido sem barreiras arquitetônicas; e de ajuste da mesma às suas necessidades, seja 

reclinando para o repouso, o inclinando para a alimentação, medicamentos e socialização; 

minimizando assim a necessidade de transferências entre maca e cadeira, quase sempre 

desconfortáveis e dolorosas para o paciente. 

(Figura 36)  Maca dos Pacientes - Hospital SARAH de Fortaleza
Fonte: Site da Revista AU, Especial João Filgueiras Lima, Lelé - Integração desde o princípio.

http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/175/integracao-desde-o-principio-104898-1.asp
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- As Vedações (Paredes)

Para preservar o conforto térmico dos ambientes internos do hospital, para a rede SARAH 

foram desenvolvidas vedações em argamassa armada. O módulo consiste basicamente de 

duas placas em perfi l ´C´ dispostas sem contato direto e com as cavidades voltadas para o 

interior. O contato mínimo existente entre as duas placas favorece o controle térmico, pois 

reduz a quase zero a ponte térmica ou ganho de calor por condução entre as placas. Este 

espaço ou permanece vazio, quando há a necessidade da passagem de ar, ou é preenchido 

com uma lâmina de isopor quando há a necessidade de isolamento acústico, devido o baixo 

desempenho do concreto. Os módulos são fi xados no chão através de parafusos, uma solu-

ção simples para facilmente permitir possíveis alterações de layout.

- Os Sheds

Os ‘sheds’ fazem quase que parte da identidade visual da rede SARAH. É uma solução 

adotada desde o primeiro hospital e que veio juntamente com ele evoluindo ao longo do 

tempo, fazendo assim parte da linguagem arquitetônica adotada por Lelé. A principal razão da 

sua utilização é por ser um elemento que favorece a iluminação natural indireta e a renova-

ção de ar verticalmente através do efeito de sucção por ele causado. Devido os hospitais da 

rede assumirem um caráter predominantemente horizontal, é inevitável que alguns ambientes 

localizados fora do perímetro da edifi cação se vejam sem aberturas laterais para o exterior, 

sendo assim o shed é a solução mais efi ciente para proporcionar iluminação natural e renova-

ção de ar para esses ambientes.

(Figura 37)  Placas de Argamassa Armada e Detalhes das Vedações - Hospital SARAH de Fortaleza
Fonte: PERÉN, Jorge Isaac Montero. Ventilação e iluminação naturais na obra de João Filgueiras Lima “Lelé”: estudo dos 

hospitais da rede Sarah Kubitschek Fortaleza e Rio de Janeiro; orientador Rosana Maria Caram. São Carlos, 2006.
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Com base na imagem acima, percebe-se a clara mudança e evolução no designe dos 

sheds ao longo dos projetos. A mudança mais clara ocorre no hospital de Fortaleza como 

pode ser visto. Além da mudança do perfi l para um modelo treliçado, altera-se também o 

formato do mesmo. Esta mudança busca evitar os ganhos térmicos da coberta do edifício, 

removendo a área com superfície côncava e deixando apenas o perfi l convexo, reduzindo 

assim a irradiação de calor por refl exão para dentro do shed.

Outra evolução também se percebe no modelo utilizado no Rio de Janeiro. Devido ao 

hospital lá instalado não possuir sistema de ventilação por galerias, é utilizado sistema de 

ar-condicionado. Com base no formato utilizado em Fortaleza, substituiu-se a estrutura da 

peça côncava menor por uma mais delgada e inseri-se uma nova pela convexa que atuará 

como forro, onde, no espaço intermediário entre as duas, se desenvolverão as instalações e 

os dutos de ar-condicionado para climatização dos ambientes.

- As Galerias

A ventilação natural do hospital é resolvida 

quase que inteiramente através das galerias sub-

terrâneas de ventilação. Como já comentado ante-

riormente, elas atuam tanto para servir e trazer as 

instalações dos ambientes, como para proporcionar 

ventilação para os mesmos. Este sistema atua em 

conjunto com os sheds, onde nas galerias é gerada 

uma pressão positiva e os sheds a negativa.

(Figura 38)  Desenvolvimento Cronológico dos Sheds dos Hospitais da Rede SARAH
Fonte: PERÉN, Jorge Isaac Montero. Ventilação e iluminação naturais na obra de João Filgueiras Lima “Lelé”: estudo dos 

hospitais da rede Sarah Kubitschek Fortaleza e Rio de Janeiro; orientador Rosana Maria Caram. São Carlos, 2006.

(Figura 39)  Croqui das Galerias - Fonte: PERÉN, Jorge 
Isaac Montero. Ventilação e iluminação naturais na obra 

de João Filgueiras Lima “Lelé”: estudo dos hospitais 
da rede Sarah Kubitschek Fortaleza e Rio de Janeiro; 

orientador Rosana Maria Caram. São Carlos, 2006.
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A admissão do ar que alimenta as galerias (no Hospital de Fortaleza) é realizada na face 

sudeste da edifi cação, junto ao espelho d’água. Antes das bocas de admissão das galerias, 

são instalados nebulizadores que atuam na limpeza do ar, fi ltrando as partículas de poeira do 

ar proveniente do exterior, e aumentam a umidade do ar e conseqüentemente diminuir a tem-

peratura do mesmo. Após os nebulizadores foram instalados exaustores para ajudar mecani-

camente a admissão de ar, já que pelo comprimento da galeria, isso não ocorreria de forma 

natural apenas. Ao logo das galerias existem bocas de admissão de ar para sugar o ar (devido 

a diferença de pressão favorecida pelos sheds) e insufl ar dentro dos ambientes através das 

bocas de exaustão localizadas junto das paredes. A imagem abaixo demonstra um pouco a 

variação da velocidade ao longo da galeria e a de saída nos ambientes (a redução ao longo 

da galeria é decorrente da variação da pressão). 

Ressalta-se que os sistema de ar-condicionado também utiliza o ar admitido nas galerias, 

aproveitando assim o ar que já foi previamente fi ltrado e resfriado (levemente).

(Figura 40)  Galerias / Nebulizadores / Exaustores / Bocas de Admissão Interna / Bocas de Saída nos Ambientes
Fonte: PERÉN, Jorge Isaac Montero. Ventilação e iluminação naturais na obra de João Filgueiras Lima “Lelé”: estudo dos hospitais 

da rede Sarah Kubitschek Fortaleza e Rio de Janeiro; orientador Rosana Maria Caram. São Carlos, 2006.

(Figura 41)  Esquema de Funcionamento das Galerias Subterrâneas de Ventilação do Hospital SARAH de Fortaleza
Fonte: PERÉN, Jorge Isaac Montero. Ventilação e iluminação naturais na obra de João Filgueiras Lima “Lelé”: estudo dos hospitais 

da rede Sarah Kubitschek Fortaleza e Rio de Janeiro; orientador Rosana Maria Caram. São Carlos, 2006.
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3.4.  Considerações sobre os estudos de casos
Como pôde ser visto ao longo dos estudos, o processo de reabilitação é tão complexo e 

multidisciplinar que extrapola as condições do tratamento biomédico e passa ser infl uenciado 

também por fatores psicológicos, culturais e espaciais (através de soluções arquitetônicas). 

Com base nisso, percebe-se a imensa infl uência que a arquitetura apresenta sobre este 

processo e que a mesma deve ser trabalhada de forma a otimizar e potencializar ao máximo 

o tratamento do paciente.

Estas soluções devem ser adotadas em todos os campos, desde a racionalização da 

estrutura, a escolha dos materiais e a criação dos espaços, às soluções técnicas, como sis-

tema de ventilação e iluminação, buscando sempre produzir um espaço naturalmente ilumi-

nado e ventilado, e sobretudo, o mais humano possível.  
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4.  OBJETIVOS DO PROJETO
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4.1.  Objetivos Gerais

• Promover e assistir o atendimento especializado e integrado de saúde aos ci-

dadãos com defi ciência ou algum tipo de comprometimento, sejam estes biológicos, 

psicológicos ou sociais.

• Realizar e proporcionar meios para a reabilitação biológica, psicológica e social 

das pessoas com defi ciência ou algum tipo de comprometimento.

• Favorecer a integração dos cidadãos à vida familiar e comunitária através da 

reabilitação de suas defi ciências ou comprometimentos.

4.2.  Objetivos Específi cos

• Assegurar o atendimento multidisciplinar e integrado aos pacientes, por meio de 

serviços de saúde ligados direta e indiretamente à reabilitação.

• Promover ações que favoreçam a integração dos pacientes entre si, com as suas 

famílias e com a comunidade.

• Orientar o usuário em sua re-inserção social e laboral.

• Promover a orientação e conscientização de suas garantias e direitos.

• Proporcionar não apenas ao paciente, mas também ao cuidador e a família a 

integração, a orientação e a capacitação para a promoção da saúde e do processo de 

reabilitação do paciente em seu ambiente referência.

• Ser referência de qualidade, na prestação de orientação e atendimento em pro-

moção e reabilitação da saúde.

• Prestar assistência no processo de reabilitação aos pacientes encaminhados 

pelos serviços de saúde, bem como a qualquer indivíduo que busca reabilitação.
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5.  ANÁLISE FUNCIONAL E 
URBANÍSTICA DO PROJETO
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5.1.  Análise Funcional
5.1.1.  O modelo do sistema de saúde e a classifi cação do CTI

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, foram estabelecidas diretrizes 

para a implementação de ações para o atendimento à saúde. Estas diretrizes estão baseadas 

três princípios básicos; o da universalidade, da equidade e da integralidade. Tudo isso tem 

como objetivo a proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos ser-

viços de atenção à saúde, considerando os aspectos de municipalização, de níveis de aten-

dimento e de tipos de estabelecimentos adotados. Para se classifi car um estabelecimento 

dentro do modelo de sistema do SUS são levados em consideração os seguintes aspectos:

 • Nível Operacional

Esta consiste na classifi cação da sua área de abrangência. Ela pode ser regional, quando 

focada a atender a um distrito por exemplo, ou municipal, quando focada a atender a apenas 

uma determinada localidade. O modelo do SUS visa a municipalização, pois tendo como 

premissa que o indivíduo mora em um município, que por defi nição consiste na menor estru-

tura político-administrativa de uma nação, é através do modelo de municipalização que será 

possível o atendimento direto ao cidadão. Isso não implica na eliminação do sistema vertical e 

da atuação regional, mas sim na proposta de integralização dos mesmos e atuação de forma 

horizontal para o combate aos desequilíbrios regionais.

 • Nível de Atendimento

Os níveis de atendimento estão divididos em 3 categorias:

 - Nível Primário

Este é caracterizado por ações de promoção, proteção e recuperação à nível 

ambulatorial por meio de pessoal elementar médio e clínicas gerais.

 - Nível Secundário

Além de fornecer apoio ao nível primário, desenvolve atividades clínicas básicas 

como: médica, cirúrgica, ginecológica/obstétrica e pediátrica. Os atendimentos são 

realizados a nível ambulatorial, além de outros de curta duração, urgência e reabilita-

ção. A estrutura física para este nível são os Ambulatórios Gerais, Unidades Mistas, 

Hospitais Locais e Hospitais Regionais.
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 - Nível Terciário

Onde são tratados os casos mais complexos do sistema, atenções do nível ambu-

latorial, urgência e internações.

Fonte: GÓES, Ronald de. Manual Prático de Arquitetura para Clínicas 
e Laboratórios. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.

Por meio do modelo de classifi cação proposto pelo SUS, o Projeto do Centro de Terapias 

Integradas está classifi cado como nível secundário, pois ele está vocacionado para o atendi-

mento clínico multidisciplinar especializado no processo de reabilitação.

 • Classifi cação dos tipos de estabelecimentos

Seguindo a classifi cação do SUS, a tipologia é determinada acordo com o nível em que 

o estabelecimento pertence. No nível secundário, que é o caso do CTI, os estabelecimentos 

estão divividos em dois tipos: 

 - Ambulatório Geral

Estrutura física de refência para postos e centros de saúde. Sua atuação é carac-

terizada pelo atendimento às quatro clínicas básicas, sejam ela de forma singular ou 

combinada. 

 - Unidade Mista

Sua implantação é recomendada em regiôes onde a referência centro de saúde-

hospital regional é difícil e onerosa. Seu atendimento é caracterizado por ações 

ambulatoriais nas quatro clínicas básicas e internação.

Fonte: GÓES, Ronald de. Manual Prático de Arquitetura para Clínicas 
e Laboratórios. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.

Infelizmente, a classifi cação dos tipos de estabelecimentos para nível secundário não se 

mostra sufi ciente para englobar e caracterizar o Projeto do Centro de Terapias Integradas. Ape-

sar de o processo de reabilitação ser de competência principalmente do nível secundário, per-

cebe-se a defi ciência na abrangência do mesmo, pois como demonstrado na classifi cação dos 

tipos de estabelecimento a sua atuação se restringe a reabilitação biológica e de curta interna-

ção, não representando assim a vocação proposta pelo CTI. Como foi comentado na pesquisa 

bibliográfi ca, o processo de reabilitação é composto de várias etapas e extrapola a condição 

hospitalar, sendo assim necessário o estudo do seu programa para sua melhor classifi cação.
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5.1.2.  Programa de Necessidades

Para esta análise nos fundamentamos na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, publicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), sobre a qual dispõe o Regulamento Técnico para o planejamento, a programação, 

a elaboração e a avaliação de projetos físicos de estabelecimentos de saúde.

Segundo a RDC nº50, os Estabelecimento de Assistenciais de Saúde (EAS) possuem as 

seguintes atribuições:

As atribuições estão subdivididas em duas classes: as de fi nalidade, pois representam a 

função/vocação, e estas são as quatro primeiras; e as de meio que são as quatro seguintes, 

pois é através delas que se dará o desenvolvimento das primeiras e delas mesmas.

O projeto do Centro de Terapias Integradas tem por fi nalidade então o item número qua-

tro, que representa o apoio ao diagnóstico e terapia, assim defi nido pela RDC:

“4 - Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia: atendimento 
a pacientes internos e externos em ações de apoio direto ao reconhecimento e 
recuperação do estado da saúde (contato direto)” (ANVISA, 2002)

As atribuições por si só não são sufi cientes para propor um modelo funcional/tipológico, 

sendo então necessário um maior aprofundamento. Para isso as atribuições foram subdividi-

(Figura 42)  Atribuições de EAS Fonte: BRASIL. RDC 50 - Normas para o Planejamento Físico de 
Unidades de Saúde. Ministério da Saúde. de 21 de fevereiro de 2002. ANVISA, Brasília.
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das em atividades e sub-atividades. O item de apoio ao diagnóstico e a terapia está subdivi-

dido em catorze atividades, e estas são as seguintes:

4.01 - Patologia clínica

4.02 - Imagenologia

4.03 - Métodos gráfi cos

4.04 - Anatomia patológica e citopatologia

4.05 - Desenvolvimento de atividades de medicina nuclear

4.06 - Realização de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos

4.07 - Realização de partos normais, cirúrgicos e intercorrências obstétricas

4.08 - Desenvolvimento de atividades de reabilitação em pacientes externos e internos 

4.09 - Desenvolvimento de atividades hemoterápicas e hematológicas

4.10 - Desenvolvimento de atividades de radioterapia

4.11 - Desenvolvimento de atividades de quimioterapia

4.12 - Desenvolvimento de atividades de diálise

4.13 - Desenvolvimento de atividades relacionadas ao leite humano

4.14 - Desenvolvimento de atividades de oxigenoterapia hiperbárica (OHB)

Fonte: BRASIL. RDC 50 - Normas para o Planejamento Físico de Unidades de 
Saúde. Ministério da Saúde. de 21 de fevereiro de 2002. ANVISA, Brasília.

Dentre estas atividades, o CTI desempenhará apenas as descritas no item 4.08 da RDC 

nº 50, isto é, desenvolverá atividades de reabilitação em pacientes externos e internos. Res-

salta-se que como o CTI não apresenta enfermarias para internação, o mesmo está voltado 

apenas para o atendimento de pacientes externos.

O item da atividade 4.08 da RDC nº 50 ainda está subdividido em três sub-atividades e estas são:

4.8.1 - Preparar o paciente;

4.8.2 - Realizar procedimentos:

a)por meio da fi sioterapia - através de meios físicos:

- Termoterapia (tratamento através de calor) - forno de Bier, infravermelho, Ultravio-

leta, ondas curtas, ultra-som e parafi na;
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- Eletroterapia (tratamento através de corrente elétrica) - corrente galvânica e cor-

rente farádica;

- Cinesioterapia (tratamento através de movimento) - exercício ativo, exercício pas-

sivo e exercício assistido (com ajuda de aparelhos);

- Mecanoterapia (tratamento através de aparelhos) - tração cervical, tração lombar, 

bicicleta fi xa, bota de Delorene, mesa de Kanavel, espelho de postura, barra de Ling, 

escada e rampa, roda de ombro, paralela, tatame e quadro balcânico;

- Hidroterapia (tratamento por meio de água) - turbilhão, tanque de Hubbad e piscina;

b)por meio da terapia ocupacional; e,

c)por meio da fonoaudiologia.

4.8.3 - Emitir relatório das terapias realizadas.

Fonte: BRASIL. RDC 50 - Normas para o Planejamento Físico de Unidades de 
Saúde. Ministério da Saúde. de 21 de fevereiro de 2002. ANVISA, Brasília.

Dentre as sub-atividades citadas, o CTI é proposto para desempenhar todas as citadas.

Após a determinação da função e atividades a serem desempenhadas, a RDC nº 50 esta-

belece um programa físico funcional para os EAS, onde nesse consta o dimensionamento e 

quantifi cação mínimos dos ambientes necessários. Como é citado na própria RDC nº 50, o 

programa físico funcional exigido representa o mínimo e este não abrange a totalidade do pro-

grama proposto no CTI. A seguir, dividida em unidades funcionais, teremos as tabelas compara-

tivas entre as propostas físico funcionais exigidas pela RDC nº 50 e as propostas no CTI:

TABELA 01 -  COMPARAÇÃO ENTRE RDC Nº 50 E PROGRAMA PROPOSTO
UNIDADE FUNCIONAL: 4. APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

Unidade / Ambiente
Mín. Exigido - RDC Proposto - CTI
Quantidade Dimensão Quantidade Dimensão

Consultórios - Avaliação Global
Consultório - Fisiatra - 7,50 m² 2 unid. 16,04 m²
Consultório - Neurologista - 7,50 m² 2 unid. 16,04 m²
Consultório - Geriatra - 7,50 m² 1 unid. 16,04 m²
Consultório - Fonoaudiólogo - 7,50 m² 1 unid. 16,04 m²
Consultório - Terapeura Ocupacional - 7,50 m² 1 unid. 16,04 m²
Consultório - Nutricionista - 7,50 m² 1 unid. 16,04 m²
Consultório - Psicólogo - 7,50 m² 1 unid. 16,04 m²
Consultório - Neuro-Psicólogo - 7,50 m² 1 unid. 16,04 m²
Consultório - Multidisciplinar - 7,50 m² 2 unid. 16,04 m²
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TABELA 01 -  COMPARAÇÃO ENTRE RDC Nº 50 E PROGRAMA PROPOSTO
UNIDADE FUNCIONAL: 4. APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

Unidade / Ambiente
Mín. Exigido - RDC Proposto - CTI
Quantidade Dimensão Quantidade Dimensão

Fisioterapia
Box de Terapia - Convencionais Variável 2,40 m² 8 unid. 6,79 m²
Sala para Turbilhão Variável Variável 4 unid. 6,79 m²
Piscina (sem aquecimento) Variável Variável 1 unid. 297,50 m²
Piscina (coberta e com aquecimento) - - 1 unid. 186,06 m²
Salão de Cinesioterapia e Mecanoterapia Variável Variável 1 unid. 336,08 m²
Sala de Pilates - - 1 unid. 77,42 m²
Quadra Poliesportiva - - 1 unid. 609,52 m²

Terapia Ocupacional
Consultório de Terapia Ocupacional - Cons. Individual 1 unid. 7,50 m² 2 unid. 10,30 m²
Sala de Terapia Ocupacional - Cons. Grupo 1 unid. 20,0 m² 1 unid. 38,36 m²
Salão de Atividades da Vida Prática - - 1 unid. 77,42 m²
Sala de Órtese e Prótese - 2 cabines de atendimento - - 1 unid. 38,36 m²
Sala de Orientação e Mobilidade - - 1 unid. 37,01 m²
Sala de Psicomotricidade e Ludoterapia - - 1 unid. 37,01 m²

Fonoaudiologia
Consultório de Fonoterapia 1 unid. 7,50 m² 3 unid. 7,50 m²

Terapias Alternativas
Box para Acupuntura - - 2 unid. 16,04 m²
Box para Aromoterapia - - 2 unid. 16,04 m²
Box para Cromoterapia - - 2 unid. 16,04 m²
Pátio Terapêutico + Horta - - 1 unid. 419,37 m²
Ateliê de Música (Musicoterapia) - - 1 unid. 38,36 m²
Ateliê de Dança (Dançoterapia) - - 1 unid. 38,36 m²
Ateliê de Teatro (Psicodrama) - - 1 unid. 38,36 m²
Ateliê de Pintura - - 1 unid. 38,36 m²
Ateliê de Artesanato - - 1 unid. 38,36 m²
Ateliê de Culinária - - 1 unid. 38,36 m²

Ambientes de Apoio
Registro de Pacientes 1 unid. - 1 unid. 24,84 m²
Espera de Pacientes e Acompanhantes 1 unid. - 1 unid. 427,09 m²
Copa - Recepção - 2,60 m² 1 unid. 7,76 m²
WC Comum para Funcionários - Recepção Variável Variável 2 unid. 6,93 m²
WC Acessível para Funcionários - Recepção Variável Variável 2 unid. 2,55 m²
WC para Pacientes - Recepção Variável 1,60 m² 5 unid. > 1,62 m²
WC para Pacientes - Terapias Variável 1,60 m² 20 unid. > 1,62 m²
Vestiário para Pacientes 1 unid. - 11 unid. > 6,84 m²
Área de Convivência - - 1 unid. 239,76 m²
Salão Multiuso (com depósito e sala de som) - - 1 unid. 234,69 m²
Comércio / Conveniência - Farmácia - - 1 unid. 38,36 m²
Comércio / Conveniência - Banca - - 1 unid. 38,36 m²
Comércio / Conveniência - Midiateca - - 1 unid. 38,36 m²
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TABELA 01 -  COMPARAÇÃO ENTRE RDC Nº 50 E PROGRAMA PROPOSTO
UNIDADE FUNCIONAL: 4. APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

Unidade / Ambiente
Mín. Exigido - RDC Proposto - CTI
Quantidade Dimensão Quantidade Dimensão

Comércio / Conveniência - Lanchonete - - 1 unid. 38,36 m²
Almoxarifado - Recepção 1 unid. - 1 unid. 7,76 m²
Depósito de Materiais de Limpeza - Recepção / Cons. 1 unid. - 1 unid. 7,76 m²
Depósito de Materiais de Limpeza - Terapias 1 unid. - 1 unid. 11,81 m²
Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas 1 unid. - 1 unid. 24,32 m²

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base na análise comparativa
da RDC nº 50 e o Centro de Terapias Integradas proposto.

TABELA 02 -  COMPARAÇÃO ENTRE RDC Nº 50 E PROGRAMA PROPOSTO
UNIDADE FUNCIONAL: 7. APOIO ADMINISTRATIVO

Unidade / Ambiente
Mín. Exigido - RDC Proposto - CTI
Quantidade Dimensão Quantidade Dimensão

Serviços Administrativos
Sala de Recepção da Gerência - - 1 unid. 41,38 m²
Sala de Secretárias - - 2 unid. 12,00 m²
Sala de Direção - Administrativo / Financeiro Variável 12,00 m² 2 unid. 12,00 m²
WC Privativo - Direção - 1,60 m² 2 unid. 3,66 m²
Sala de Direção - Presidente - - 1 unid. 21,97 m²
WC Privativo - Presidente - 1,60 m² 1 unid. 3,66 m²
Sala de Reunião Variável 2 m² / pes 1 unid. 21,97 m²
WC Privativo - Sala de Reunião - 1,60 m² 1 unid. 3,66 m²
Central de Telefonista - - 1 unid. 16,04 m²
Copa - Administrativo - 2,60 m² 1 unid. 7,76 m²
Arquivo Administrativo - Ativo 1 unid. Variável 1 unid. 24,32 m²
Arquivo Administrativo - Passivo 1 unid. Variável 1 unid. 38,36 m²
Protocolo Variável Variável 1 unid. 24,32 m²
Recepção - Tesouraria - - 1 unid. 57,54 m²
Tesouraria Variável Variável 1 unid. 24,32 m²
Posto de Informações Variável Variável 1 unid. 24,32 m²
Recursos Humanos Variável Variável 1 unid. 24,32 m²
Contabilidade e Financeiro Variável Variável 1 unid. 24,32 m²
Sala - Gestor Administrativo - - 1 unid. 11,81 m²
WC Comum - Administrativo 2 unid. Variável 2 unid. 6,93 m²
WC Acessível - Administrativo 2 unid. Variável 2 unid. 2,55 m²
Controle de Funcionários Variável 4,00 m² 1 unid. 16,04 m²
Arquivo Médico - SAME 1 unid. Variável 1 unid. 24,32 m²
Central de Processamento de Dados - - 1 unid. 24,32 m²

Serviços Clínicos / Engermagem
Ambulatório - - 1 unid. 38,36 m²
Biblioteca Médica - - 1 unid. 24,32 m²
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TABELA 02 -  COMPARAÇÃO ENTRE RDC Nº 50 E PROGRAMA PROPOSTO
UNIDADE FUNCIONAL: 7. APOIO ADMINISTRATIVO

Unidade / Ambiente
Mín. Exigido - RDC Proposto - CTI
Quantidade Dimensão Quantidade Dimensão

Sala de Estudos de Casos - - 2 unid. 11,90 m²

Almoxarifado Geral - - 1 unid. 37,01 m²

Central de Materiais - - 1 unid. 37,01 m²

Sala de Gelo - - 1 unid. 11,81 m²

Vestiário Masculino - Funcionários - - 2 unid. 59,22 m²

Vestiário Feminino - Funcionários - - 2 unid. 59,22 m²

Rouparia - - 1 unid. 37,38 m²

Serviços de Técnicos
Conforto Médico - - 1 unid. 66,62 m²
Conforto Funcionários - - 1 unid. 38,36 m²
Almoxarifado - Ateliês - - 1 unid. 38,36 m²
Depósito - Direto - - 1 unid. 11,81 m²
Depósito - Geral - - 1 unid. 38,36 m²
Refeitório - - 1 unid. 55,11 m²
Cozinha - Pequenos Preparos - - 1 unid. 21,40 m²
Central de Materiais - - 1 unid. 37,01 m²
Quarto Motorista - - 1 unid. 10,11 m²

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base na análise comparativa
da RDC nº 50 e o Centro de Terapias Integradas proposto.

TABELA 03 -  COMPARAÇÃO ENTRE RDC Nº 50 E PROGRAMA PROPOSTO
UNIDADE FUNCIONAL: 8. APOIO LOGÍSTICO

Unidade / Ambiente
Mín. Exigido - RDC Proposto - CTI
Quantidade Dimensão Quantidade Dimensão

Limpeza e Zeladoria
Zeladoria - - 1 unid. 10,11 m²
Depósito de Materiais de Limpeza - Geral 1 unid. 2,00 m² 1 unid. 11,81 m²
Central de Lixo / Resíduos Variável Variável 1 unid.  20,18 m²
Armazenamento de Lixo Variável Variável 1 unid.  10,98 m²

Ofi cinas e Manutenção
Ofi cina Ortopédica - - 1 unid. 62,30 m²
Ofi cina de Pequenos Reparos - - 1 unid. 62,30 m²

Segurança e Vigilância
Sala de Segurança e CFTV 1 unid. 4,00 m² 1 unid. 10,46 m²

Infra-estrutura Predial
Sala de Controle de Automação Predial - - 1 unid. 10,46 m²
Sala para Equipamentos de Ar-Condicionado 1 unid. Variável 1 unid. 60,95 m²
Casa de Bombas Variável Variável 1 unid.  5,76 m²
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TABELA 03 -  COMPARAÇÃO ENTRE RDC Nº 50 E PROGRAMA PROPOSTO
UNIDADE FUNCIONAL: 8. APOIO LOGÍSTICO

Unidade / Ambiente
Mín. Exigido - RDC Proposto - CTI
Quantidade Dimensão Quantidade Dimensão

Central de Gases Variável Variável 1 unid. 20,18 m²
Aquecimento de Água - Laje com Painéis Solares - - 1 unid. 928,72 m²
Gerador 1 unid. Variável 1 unid. 20,18 m²
Subestação 1 unid. Variável 1 unid. 20,18 m²
Estacionamento Público - Térreo Variável Variável 1 unid. 228,26 m²
Estacionamento Público / Funcionários - Subsolo Variável Variável 1 unid. 9.847,70 m²
Estacionamento Funcionários - Térreo Variável Variável 1 unid. 917,06 m²

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base na análise comparativa
da RDC nº 50 e o Centro de Terapias Integradas proposto.

TABELA 04 -  COMPARAÇÃO ENTRE RDC Nº 50 E PROGRAMA PROPOSTO
TABELA COM RESUMO DE ÁREAS POR UNIDADE E ATIVIDADE

UNIDADE FUNCIONAL: 4. APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA
Consultórios - Avaliação Global 192,48 m²
Fisioterapia 1.588,06 m²
Terapia Ocupacional 248,76 m²
Fonoaudiologia 22,50 m²
Terapias Alternativas 745,77 m²
Ambientes de Apoio 1.273,93 m²

TOTAL PARCIAL 4.071,50 m²
UNIDADE FUNCIONAL: 7. APOIO ADMINISTRATIVO

Serviços Administrativos 509,03 m²
Serviços Clínicos / Enfermagem 446,57 m²
Serviços Técnicos 317,14 m²

TOTAL PARCIAL 1.272,74 m²
UNIDADE FUNCIONAL: 8. APOIO LOGÍSTICO

Limpeza e Zeladoria 53,08 m²
Ofi cinas e Manutenção 124,06 m²
Segurança e Vigilância 10,46 m²
Infra-Estrutura Predial 12.059,45 m²

TOTAL PARCIAL 12.247,05 m²
TOTAL FINAL 17.591,83 m²

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base na análise comparativa
da RDC nº 50 e o Centro de Terapias Integradas proposto.

Como pôde ser visto na comparação entre as atividades e sub-atividades propostas pela 

RDC nº 50 e pelo programa ao CTI desejado, existe uma imensa diferença entre as propostas. 

A proposta mínima para um Centro de Reabilitação segundo a RDC é referente apenas a uma 
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clínica de fi sioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, que segundo os atuais conceitos 

de reabilitação se mostra capaz de garantir a mesma em todos os campos desejados.

Tendo principalmente como base o modelo Holístico, foi criada a proposta funcional para 

o Centro de Terapias Integradas, que visa não apenas a reabilitação biológica, mas sim tam-

bém psicológica, social e cultural do defi ciente. 

O CTI terá também como principal diferencial a busca na criação de um ambiente tera-

pêutico humanizado, integrado e multidisciplinar, diferenciando-se do clássico modelo hospi-

talar e através disso potencializando o processo reabilitatório.

O contato inicial do paciente nunca será realizado de forma emergencial, mas sim pré-

agendado, como ocorre nos Hospitais da Rede SARAH. O primeiro passo será a realização 

de um processo chamado avaliação global, onde o paciente será avaliado por vários profi s-

sionais (Fisiatra, Neurologista, Geriatra, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Psicólogo e 

Neuropsicólogo, Nutricionista) de forma a que se conheça melhor o paciente e suas necessi-

dades, possibilitando assim o planejamento de uma rotina terapêutica. 

De forma integrada e multidisciplinar, a rotina terapêutica buscará aliar as necessidades 

do paciente com as suas afi nidades. As terapias oferecidas, além das mais comuns (fi siote-

rapia, fonoaudiologia, psicoterapia, psicomotricidade, ludoterapia, hidroterapia e mobilidade), 

também serão ofertadas alternativas (musicoterapia, psicodrama, artes, culinária, dançote-

rapia, tai chi chuan, yoga, pilates, acupuntura, cromoterapia, aromoterapia etc.), proporcio-

nando assim uma reabilitação o mais completa possível.

A oferta destes serviços estará dividida em 3 turnos (manhã, tarde e noite), tentando assim 

o facilitar o acesso de qualquer pessoa a terapia desejada ou necessária. Com a sua rotina 

de terapia pronta, o paciente poderá se matricular ou agendar as terapias prescritas em qual-

quer um dos turnos e assim iniciar seu tratamento. O tratamento sempre será acompanhado 

e vistoriado por profi ssionais da área em questão, e quando por necessidade do paciente, 

será exigido um acompanhante responsável pelo mesmo. As rotinas de terapia serão avalia-

das periodicamente de forma à avaliar o seu cumprimento e a evolução do paciente, sempre 

buscando inovar no tratamento e tirar maior proveito do potencial reabilitatório do paciente.

Tendo agora todo o programa de necessidades, iniciaremos o estudo dos fl uxograma.
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5.1.3.  Fluxogramas

A elaboração do programa de um Centro de Terapias Integradas por si só não determina 

o seu sucesso. Como foi abordado nos pressupostos teóricos, a relação dos indivíduos, dos 

espaços e de ambos entre si é extremamente importante para o processo de reabilitação, 

logo, é muito importante o fl uxograma, pois é ele quem estabelece essas relações e potencia-

liza a qualidade funcional de um espaço.

Iniciando de uma forma mais sintética e baseado apenas nas unidades funcionais e em 

algumas das principais atividades temos a seguinte proposta de fl uxograma:

Devido ao tamanho do programa proposto e para um melhor entendimento do programa 

funcional e da relação de seus ambientes, a partir da “(Figura 43) - Fluxograma das Unida-

des Funcionais e Principais Atividades”, foram criados quatro fl uxogramas que representam 

as unidades funcionais e principais atividades acima mencionadas. Nos quatro fl uxogramas 

seguintes serão detalhadas as atividades e sub-atividades nos seguintes agrupamentos: 

- Recepção

- Terapias e Serviços de Apoios Relacionados

- Administrativo, Apoio Administrativo e Apoios Relacionados

- Apoio Clínico e Técnico, Apoio Logístico e Relacionados

(Figura 43)  Fluxograma Geral das Unidades Funcionais e Principais Atividades 
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(Figura 44)  Fluxograma da Recepção e unidades relacionadas

(Figura 45)  Fluxograma do Setor de Terapias e serviços de apoio relacionados
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(Figura 46)  Fluxograma do Administrativo, Apoio Administrativo e serviços de apoio relacionados

(Figura 47)  Fluxograma do Apoio Clínico /Técnico e Apoio Logístico e unidades relacionadas
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5.2.  Análise Urbanística
Com a conclusão da análise funcional e criação de um programa de necessidades, reali-

zaremos agora uma breve análise urbanística da cidade de fortaleza e do local de implantação 

do projeto do Centro de Terapias Integradas, acompanhados de uma análise geomorfológica 

e bioclimática do terreno e de um estudo da legislação vigente na cidade de Fortaleza.

5.2.1. Análise Urbanística

• A cidade de Fortaleza

Como podemos ver na “(Figura 48) Análise Urbanística - Mapa da 

Cidade de Fortaleza com as principais Clínicas de Reabilitação, Centros de

 Reabilitação e Hospitais Fonte: maps.google.com” na página 93, existe uma concentração de 

EAS na zona central e leste da cidade de Fortaleza. A proposta para um local de implantação 

do Projeto do Centro de Terapias Integradas não pode ter como prioridade a concentração de 

população, mas sim a de concentração de Hospitais existentes. O Projeto do CTI se caracte-

riza como um centro de apoio aos Hospitais, logo não é condizente a instalação do equipa-

mento em uma área carente de EAS, pois o mesmo estaria isolado geografi camente daqueles 

a quem ele deve prestar apoio direto, os Hospitais.

Como pode ser ver também na mesma fi gura, foi realizado um levantamento das prin-

cipais clínicas e centros de reabilitação da cidade de Fortaleza. Todas as clínicas e centros, 

com a exceção de dois (NAMI e SARAH), são representados por pequenos estabelecimentos 

que desempenham práticas especializadas e/ou isoladas em reabilitação, como por exemplo: 

a prática isolada de fonoterapia, ou de fi sioterapia. Estes estabelecimentos não praticam as 

mesmas de forma integrada conforme é proposto no projeto do CTI.

Um dos equipamentos apresenta um programa semelhante ao proposto no CTI é o NAMI 

(Núcleo de Atendimento Médico Integrado - UNIFOR), pois apresenta serviço de atendimento 

de psicologia, nutrição, fi sioterapia, fonoaudiologia e medicina, mas o mesmo não tem seu 

atendimento focado na reabilitação. Outro estabelecimento é o Hospital da rede SARAH, mas 

como foi demonstrado no estudo de casos, o público do mesmo é restrito.

Logo, a cidade de Fortaleza não apresenta um EAS conforme o projeto proposto do CTI, 

sendo assim a instalação do mesmo é justifi cável. E também por ser caracterizado como um 
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(Figura 48)  Análise Urbanística - Mapa da Cidade de Fortaleza 
com as principais Clínicas de Reabilitação, Centros de

 Reabilitação e Hospitais Fonte: maps.google.com
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centro de apoio aos hospitais existentes, é justifi cável que o CTI deva estar localizado em uma 

região que tenha proximidade física aos Hospitais e ao mesmo tempo ter um terreno disponí-

vel que permita a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de terapias.

Como forma de preencher a estes pré-requisitos, foi escolhido o bairro do Papicu, pois o 

mesmo está localizado paralelo ao atual eixo de desenvolvimento da cidade, é caracterizado 

como ‘Zona de Ocupação Preferencial’, possui dois hospitais de grande porte (HGF e São 

Mateus), possui terrenos disponíveis e tem à sua margem áreas de preservação ambiental 

que possuem um imenso potencial paisagístico e ambiental.

• O bairro Papicu

O Bairro está localizado na região leste de Fortaleza (SER II) e é atualmente considerado 

Zona de Ocupação Preferencial. A Região é ocupada por uma diversidade de usos, mas com 

predominância do uso residencial por meio de unidades residenciais multifamiliares.

Comercialmente é uma região bem atendida e diversifi cada, principalmente ao longo da 

Avenida Santos Dumont, onde se desenvolve boa parte do comércio. Institucionalmente 

também é uma região com boa oferta de serviços, indo desde colégios públicos e privados, 

universidades particulares, hospitais particular e público e lazer proporcionado por algumas 

praças nas adjacências.

Socialmente é uma região marcada por um grande constraste social, possuindo desde 

zonas de ocupação irregular, como a favela da Lagoa do Papicu, zonas de classe média, 

como a cidade 2000 e o próprio bairro Papicu, e zonas de classes de alta renda, como o bairro 

das Dunas e de Lourdes.

Quanto à mobilidade, o bairro tem seus principais acessos determinados no seu perí-

metro através de dois eixos. No sentido Norte/Sul, temos a Via Expressa e a Av. Engenheiro 

Santa Júnior, já no sentido Leste/Oeste, temos a Av. Santos Dumont, que é uma das principais 

conexões do centro da cidade com a praia. Internamente, o bairro apresenta basicamente 

vias de caráter local, com exceção da Rua Prof. Otávio Lobo, que é uma coletora que margeia 

o HGF, e da Rua Prisco Bezerra, que apesar de ainda ser considerada local segundo a legis-

lação, já apresenta caracteristicas de uma via coletora, e que será uma das vias limítrofes do 

terreno em estudo para a implantação do CTI.
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(Figura 49)  Análise Urbanística - Mapa do Bairro Papicu 
e seus limites, as vias e suas intensidades de uso, e os 

principais equipamentos. Fonte: maps.google.com

Referente ao transporte público o bairro é bem atendido, primeiramente pela proximidade 

ao Terminal do Papicu, e segundo pelas 7 linhas que trafegam pelo bairro, sendo elas 5 linhas 

comuns (051, 804, 831, 830, 833) e 2 linhas alternativas (13 e 53).

Ademais do transporte público existente, haverá mais formas de acesso ao bairro garan-

tidas pela a futura implantação do VLT e do METROFOR. Tanto o VLT, que terá seu curso ao 

longo da Via Expressa, como o METROFOR, por meio da sua Linha Leste, transformarão o 

Terminal do Papicu em uma Estação Intermodal que desempenhará um papel muito impor-

tante para a mobilidade da cidade e do próprio Papicu.
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5.2.2. Análise Geomorfológica

Com base nos estudos urbanísticos, foi escolhido o terreno em destaque na “(Figura 50) 

Análise Geomorfológica e Bioclimática - Aerofoto do Terreno de Projeto.  Fonte: maps.google.

com” na página 97. O terreno, além de apresentar uma área condizente ao programa proposto, 

possui uma série de potencialidades relevantes ao complexo.

As primeiras seriam condizentes ao seu potencial funcional. O terreno escolhido é bene-

fi ciado pela sua proximidade com o HGF e o Hospital São Mateus, permitindo ao CTI uma 

atuação de apoio direto as duas instituições. O mesmo é também ser circundado por três vias 

de tráfego leve (a norte - Rua Pereira Miranda; a oeste - Rua José Borba Vasconcelos; a sul 

- Rua Joaquim Lima), não tendo assim seu funcionamento prejudicado pelo tráfego intenso, e 

apresenta uma via com função de coletora (a leste - Rua Dr. Francisco de Matos) que desem-

penhará um papel importante conectando o mesmo a via arterial - Av. Santos Dumont.

Morfologicamente o terreno também apresenta benefícios como sua baixa declividade, 

pois apresenta apenas uma variação de menos de 0,50 metro de altura em aproximadamente 

200,00 metros de distância horizontal, podendo assim ser considerado com uma declividade 

de 0,00%, resultando em um terreno perfeito para a implantação de um projeto que não deve 

possuir barreiras arquitetônicas para os seus usuários.

No condizendo aos aspectos qualitativos teríamos a tranquilidade propiciada pela cir-

cunvizinhança, que é de caráter predominantemente residencial. Seu pouco adensamento, 

resultado de uma verticalização leve/moderada, também coopera para este quesito.

Quanto a questões de qualidade ambiental, o terreno tem uma grande incidência de ven-

tilação natural, fator de maior importância para a garantida do conforto térmico em nossa 

região. Isso tudo é garantido pela proximidade com o litoral, pela baixa verticalização do 

entorno e pela existência de áreas de preservação na sua adjacência, as Dunas e a Lagoa 

do Papicu. 

Referente ainda as questões de qualidade ambiental, temos também as questões referen-

tes a iluminação natural que é abundante em nosso estado, e como foi estudado, é um 

fator importantíssimo no processo de reabilitação.

Tendo escolhido o terreno, daremos início ao estudo do terreno e da legislação vigente.
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(Figura 50)  Análise Geomorfológica e Bioclimática - Aerofoto 
do Terreno de Projeto.  Fonte: maps.google.com
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(Figura 51)  Perspectiva do Terreno desde o alto 
da Duna da Lagoa do Papicu

(Figura 52)  Panorâmica do Terreno - Fachada Sul (Rua Joaquim 
Lima) e Fachada Leste (Rua Dr. Francisco de Matos)

(Figura 53)  Panorâmica do Terreno - Fachada Norte (Rua Pereira 
Miranda) e Fachada Oeste (Rua José Borba Vasconcelos)
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5.2.3. Análise da Legislação

Com base na Lei de Uso e Ocupação do Solo e no Plano Diretor Participativo (PDP) da 

Prefeitura de Fortaleza, fundamentaremos as diretrizes e legislações aplicáveis ao projeto. 

Inicialmente nos basearemos nos Mapas de Zoneamento Urbano (Figura 51) na página 

100 e o de Zoneamento Ambiental (Figura 52) na página 100. Como podemos verifi car, a zona de 

atuação encontra-se dentro dos limites da Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP-2), fazendo 

quase fronteira com a Macrozona de Proteção Ambiental.

Segundo o novo Plano Diretor Participativo, quem determina as diretrizes que regulamen-

tarão o projeto, a ZOP-2 possui os seguintes índices:

Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP-2)
Art. 85. São parâmetros da ZOP 2:
I — índice de aproveitamento básico: 2,0;
II — índice de aproveitamento máximo: 3,0;
III — índice de aproveitamento mínimo: 0,2;
IV — taxa de permeabilidade: 30%;
V — taxa de ocupação: 60%;
VI — taxa de ocupação de subsolo: 60%;
VII — altura máxima da edifi cação: 72m;
VIII — área mínima de lote: 125m²;
IX — testada mínima de lote: 5m;
X — profundidade mínima do lote: 25m.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Plano Diretor
Participativo de Fortaleza. 1ª. Edição. Fortaleza: 2009.

Mas, como pode ser observado na (Figura 53) na página 101, o terreno de projeto é clas-

sifi cado como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), caracterizada como vazio urbano. 

Segundo o PDP, as ZEIS possuem a seguinte defi nição:

Art. 123. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são porções do território, 
de propriedade pública ou privada, destinadas prioritariamente à promoção da 
regularização urbanística e fundiária dos assentamentos habitacionais de baixa 
renda existentes e consolidados e ao desenvolvimento de programas habitacio-
nais de interesse social e de mercado popular nas áreas não edifi cadas, não 
utilizadas ou subutilizadas, estando sujeitas a critérios especiais de edifi cação, 
parcelamento, uso e ocupação do solo.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Plano Diretor
Participativo de Fortaleza. 1ª. Edição. Fortaleza: 2009.
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(Figura 54)  Mapa de Zoneamento Urbano
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA. Plano Diretor Participativo de 
Fortaleza. 1ª. Edição. Fortaleza: 2009.

(Figura 55)  Mapa de Zoneamento Ambiental
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA. Plano Diretor Participativo de Fortaleza. 

1ª. Edição. Fortaleza: 2009.
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Isto é, a ZEIS caracteriza-se por ser uma área destinada prioritariamente para a construção de 

habitação de interesse social, mas não exclusivamente como pode ser visto no art. 133:

Art. 133. As Zonas Especiais de Interesse Social 3 – ZEIS 3 – são compostas de 
áreas dotadas de infraestrutura, com concentração de terrenos não edifi cados 
ou imóveis subutilizados ou não utilizados, devendo ser destinadas à implemen-
tação de empreendimentos habitacionais de interesse social, bem como aos 
demais usos válidos para a Zona onde estiverem localizadas, a partir de elabo-
ração de plano específi co.
§ 1º Caberá ao Poder Público Municipal elaborar Plano de Intervenção para 
cada ZEIS 3, no qual serão delimitadas as áreas precisas de aplicação das dire-
trizes contidas neste artigo, respeitados os procedimentos sequenciais dos arts. 
n. 208 a 217 deste Plano Diretor, e em conformidade com os arts. 5º e 8º do 
Estatuto da Cidade. 
§ 2º Os proprietários que implementarem projetos habitacionais de interesse 
social nos terrenos vazios contidos nas ZEIS 3 serão benefi ciados com a trans-
ferência de todo o potencial construtivo da propriedade para as áreas passíveis 
de importação deste parâmetro.
§ 3º Nas ZEIS 3 com predominância de edifi cações subutilizadas e não utiliza-
das em áreas dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e oferta de empregos, 
ou que estejam recebendo investimentos desta natureza, poderão, conforme o 
interesse público, além do disposto no caput, visar à requalifi cação urbanística e 
à dinamização econômica e social.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Plano Diretor
Participativo de Fortaleza. 1ª. Edição. Fortaleza: 2009.

(Figura 56)  Mapa de Zoneamento Especial
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA. Plano Diretor Participativo de 
Fortaleza. 1ª. Edição. Fortaleza: 2009.
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Como pode ser visto no início do artigo 133, que tais áreas deve “ser destinadas à imple-

mentação de empreendimento habitacionais de interesse social, bem como aos demais 

usos válidos para a Zona onde estiverem localizadas”. Logo, como foi analisado e abordado 

no estudo urbanístico, se faz relevante a criação de um Centro de Terapias Integradas no 

terreno em questão, já que o mesmo não é fruto de especulação imobiliária, mas sim um equi-

pamento de interesse público que presta atendimento à população oferecendo um serviço 

de necessidade básica. O equipamento também é capaz de benefi ciar o seu entorno, pois o 

mesmo dinamiza socialmente por intermédio de suas atividades e economicamente por meio 

da produção de oportunidades de criação de renda.

Após determinação dos indicadores, verifi caremos a classifi cação do equipamento pro-

posto de acordo com a sua atividade (desta vez determinada pela LUOS), buscando o grupo 

e o subgrupo no qual o mesmo está classifi cado. Esta classifi cação é determinada no artigo 

de número 25 da LUOS, como pode ser visto a seguir:

Art. 25. Os grupos de uso subdividem-se nos seguintes subgrupos:
I - residencial:

a) residencial - R;
b) misto - M;

II - comercial:
a) comércio varejista - CV;
b) comércio atacadista e depósito - CA;
c) infl amável - INF;

III - serviços:
a) serviços bancários e afi ns - SB;
b) hospedagem - H;
c) prestação de Serviços - PS;
d) serviço de alimentação e lazer - SAL;
e) serviço pessoal - SP;
f ) serviços de ofi cinas e especiais - SOE;
g) serviço de educação - SE;
h) serviços de saúde - SS;
i ) serviços de utilidade pública - SUP;

IV - comércio e serviço:
a) comércio e serviço múltiplos - CSM;
V - industrial:
a) atividade adequada ao meio urbano - IA;
b) atividade inadequada ao meio urbano (projeto especial) - II;
c) atividade nociva ou perigosa ao meio urbano - IN;
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VI - institucional:
a) equipamento para atividade administrativa governamental - EAG;
b) equipamento para atividades de defesa e segurança - EDS;
c) equipamento para atividades cultural e lazer - ECL;
d) equipamento para atividade religiosa - EAR;
e) equipamento para atividade insalubre - EAI;
f) equipamento para venda de artigos diversifi cados em caráter permanente - EVP;
g) equipamento para atividades de transportes - EAT;

VII - urbo-agrário:
a) extração de minerais - UA.1;
b) agropecuária - UA.2;
c) extração vegetal - UA.3;
d) pesca e aquicultura - UA.4.

Fonte: Lei 7987/96 de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza. (1996).
Fortaleza: Instituto de Planejamento do Município

O Centro de Terapias Integradas é pertencente ao ‘Grupo III’, caracterizado como ‘Servi-

ços de Saúde’. Após a sua caracterização no grupo, é necessário verifi car a classifi cação da 

atividade desempenhada pelo equipamento a fi m de determinar sua classe.

(Figura 57)  Quadro de Classifi cação das Atividades por Grupo e Subgrupo
Fonte: Lei 7987/96 de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza. (1996).

Fortaleza: Instituto de Planejamento do Município
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Como pode ser visto na (Figura 54) na página 103, o projeto do CTI se enquadra no grupo 

6 (Serviços), no subgrupo 13 (saúde), dentro da atividade 85.15.43 (Serviços de Terapia e 

Reabilitação), mas o mesmo está limitado a uma área de 2500 m² dentro da classifi cação de 

PGT-1.

Segundo a observação existente, o item (VI) determina que, caso o mesmo supere a área 

determinada, deverá ser reenquadrado em outra atividade como “Hospital, Maternidade, Hos-

pital Veterinário ou Laboratório”, mas como já foi avaliado no programa funcional, o mesmo 

não possui características para ser considerado um hospital.

Encontramos contudo mais uma defasagem na lei, pois assim como a RDC nº 50, o con-

ceito de abordagem para Centros de Terapia e Reabilitação esta baseados no antigo modelo 

Biomédico, consistindo na oferta de alguns serviços que não são sufi cientes para atender 

demanda de serviços necessárias segundo o atual conceito de Reabilitação.

Apesar desta limitação, seguiremos o nosso estudo da legislação assumindo o projeto do 

CTI como sendo um PGT-1 (Polo Gerador de Tráfego).

Com o equipamento devidamente classifi cado, necessitamos verifi car a classifi cação das 

vias de entorno. Segundo a LUOS, as vias de entorno possuem as seguintes classifi cações:

TABELA 05 -  CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO SEGUNDO A LUOS
CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS CIRCUNDANTES AO TERRENO

Limite Nome da Rua Classifi cação
Leste Rua Dr. Francisco de Matos Local
Sul Rua Joaquim Lima Local

Oeste Rua José Borba Vasconcelos Local
Norte Rua Pereira Miranda Local

Fonte: Lei 7987/96 de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza. (1996).
Fortaleza: Instituto de Planejamento do Município

Seguindo o processo de análise, agora é necessário verifi car a adequabilidade do projeto 

proposto ao sistema viário existente. Como consta na (Figura 55) na página 105, o equipamento 

proposto não seria adequado ao sistema viário existente, sendo o mesmo possível somente 

se alguma das vias circundantes ao terreno tivesse a classifi cação de via coletora. Como 

comentado anteriormente, a Rua Dr. Francismo Matos, que a norte muda de nome para Rua 
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Prisco Bezerra, atualmente exerce uma função de via coletora, mas a mesma ainda não teve 

sua classifi cação alterada na LUOS vigente, sendo assim uma justifi cativa ainda não válida.

Entretanto, na própria LUOS, os artigos de nº 160 e 164 determinam:

Art. 160. Para os efeitos desta Lei são considerados Projetos Especiais, os 

empreendimentos públicos ou privados que por sua natureza ou porte deman-

dem análise específi ca quanto a sua implantação no território do Município.

Parágrafo único. São considerados também como Projetos Especiais:

a) os Polos Geradores de Tráfego - PGT, que são as edifi cações onde se desen-

volvem atividades geradoras de grande número de viagens, e cuja implantação 

provoque impacto no tocante à saturação da capacidade viária do entorno, na 

circulação circunvizinha, na acessibilidade à área, na qualidade ambiental, na 

segurança de veículos e pedestres e na capacidade da infraestrutura existente.

(...)

Art. 164. As atividades não relacionadas no Anexo 6, Tabelas 6.1 a 6.29, que 

possam vir a ser consideradas Projetos Especiais e aquelas cuja regulamen-

tação não esteja defi nida nesta Lei serão objeto de estudos específi cos pelo 

Instituto de Planejamento do Município - IPLAM, e submetidos a apreciação da 

Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor- CPPD.

Fonte: Lei 7987/96 de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza. (1996).
Fortaleza: Instituto de Planejamento do Município

Embasado então pelos artigos 160 e 164 da LUOS, e por não possuir atividade relacio-

nada as Tabelas 6.1 a 6.29 da LUOS, que são referentes ao uso residencial, o projeto do CTI 

é classifi cado como ‘Projeto Especial’ e será objeto de estudos específi cos pelo IPLAM, pos-

sibilitando a sua regularização e implantação no terreno desejado.

(Figura 58)  Quadro de adequação das Atividades ao Sistema Viário - SS
Fonte: Lei 7987/96 de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza. (1996).

Fortaleza: Instituto de Planejamento do Município
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Dando continuidade a análise da legislação, como determinado na (Figura 55), é neces-

sário agora a verifi cação do ‘Anexo 8’ da LUOS que determina a normas relativas a adequa-

ção dos usos ao sistema viário existente. Para o projeto em questão, serão utilizados os itens 

03, 07, 10 e 12 do ‘Anexo 8’, e estes são os seguintes:

(...)
03 - A testada mínima do terreno deverá ser de 44,00m (quarenta e quatro 
metros).
(...)

07 - O acesso direto de automóvel, quando for exigida vaga interna para estacio-

namento, deverá estar de acordo com o PROJETO 3 (anexo 8.1.1).

(...)

10 - O acesso direto de automóvel, quando for admitida vaga externa para esta-

cionamento lindeiro ao meio fi o, deverá estar de acordo com uma das alternati-

vas dos PROJETOS 6 e 7 (anexo 8.1.2).

(...)

12 - Deverá ter área própria para carga e descarga, observando o disposto nos 

ANEXOS 8.1.3 e 8.1.4.

Fonte: Lei 7987/96 de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza. (1996).
Fortaleza: Instituto de Planejamento do Município

A normas supracitadas já apresentam detalhes a nível de projeto, determinando como 

devem ser os testadas, acessos, estacionamentos e áreas de carga/descarga. As mesmas 

foram levadas em consideração na hora da criação do projeto e o mesmo está de acordo, 

atendendo a todas as especifi cações determinadas. 

Concluída então toda a análise funcional, urbanística e legal, e estando devidamente 

aparado pela mesma, no capítulo seguinte, embasado por todo o estudo realizado ao longo 

deste trabalho, daremos início ao estudo do projeto arquitetônico, apresentando seu partido 

e suas justifi cativas. 
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6.  PARTIDO ARQUITETÔNICO
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Durante todo este trabalho foram analisados e desenvolvidos assuntos referentes 

ao conceito da deficiência, ao seu processo de reabilitação e a criação de um programa 

de um Centro de Terapias Integradas. Embasado e justificado por todos os estudos 

realizados, este capítulo apresentará uma proposta arquitetônica para o mesmo, tendo 

seu partido, justificativas e soluções adotadas descritas nos tópicos seguintes. Essa 

descrição será realizada através de textos apoiados em imagens geradas a partir de 

maquetes eletrônicas.

6.1.  O Partido

“Ao fi nal do século XX, a crise do modelo médico centrado no hospital funda-
mentado no avanço e no desenvolvimento de tecnologia complexa estava defl a-
grada. Ao retalhar o seu objetivo em múltiplas especialidades e subespecialida-
des, a medicina falhado naqueles que deveriam ser os seus principais objetivos: 
aliviar o sofrimento e produzir o bem estar.” (SANTOS, 2004, p. 17)

Como assinalado no trecho acima pelo autor Mauro Santos, com toda a evolução da 

tecnologia e medicina, e com a excessiva especialização da mesma, o paciente parece 

deixar de ser o foco principal e a doença parece assumir este papel. Neste ponto, o Projeto 

de um Centro de Terapias Integradas tem como importante missão, além do processo de 

reabilitação, coordenar as especialidades de forma a integra-las e também recuperar o bem 

estar do paciente, prejudicado muitas vezes em decorrência da defi ciência.

“Desse modo, para estabelecer a qualidade do ambiente construido, há que 
se considerar decisões projetuais que vão desde o impacto da implantação de 
toda a edifi cação no terreno, em função das condições de ventilação natural e 
da orientação solar, ao desenho e arrajo do mobiliário e sua correspondente 
contribuição ergonômica, ou até mesmo as consequências da aplicação dos 
estudos cromáticos entre os elementos que melhor possam representar os 
conceitos de conforto, segurança e bem estar.” (SANTOS, 2004, p. 31)

Muitas dessas respostas e soluções podem e devem ser dadas já desde o projeto de 

arquitetura, pois esta não consiste apenas no atendimento puramente funcional aos requisi-

tos de um programa de necessidades, mas sim na criação de espaços que estão inseridos 

em um contexto e que possuem propósitos a serem levados em consideração. A arquitetura 

então extrapola a questão apenas funcional e passa a também a ser a realização concreta 

de intenções, isto é, a arquitetura ganha forma.
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Esta ‘forma’ só possuirá signifi cado quando for possuidora de qualidades que legitimarão 

sua função. Com essa determinante, uma arquitetura voltada para a promoção da saúde e do 

bem estar passa a ter que assumir algumas características para legitimar a sua vocação, e 

estas são: fl exibilidade, racionalidade, interacionalidade, compatibilidade, contiguidade, sus-

tentabilidade, expansibilidade e humanidade. 

Tendo como base estas características, a arquitetura deverá ser capaz de acompanhar 

os seus usuários e suas fi nalidades em seu progresso, sem necessitar sofrer de alteração 

em sua concepção original (fl exibilidade); deverá ser lógica, simples e planejada, assumindo 

padrões, como a modulação, quando pertinente (racionalidade); deverá estimular o seu usu-

ário, convidá-lo não só a penetrar no espaço, mas também a participar e interagir com ele 

(interacionalidade); deverá ser capaz de acumular diversas funções e promover concordân-

cia entre elas (compatibilidade); deverá estar sempre acessível e em contato direto com seus 

usuários e permitir a integralidade de suas atividades (contiguidade); deverá buscar o equilí-

brio entre o consumo de suas demandas e a produção de suas ofertas, de forma a buscar a 

maior efi ciência e qualidade possível (sustentabilidade);  deverá estar sempre pronto para a 

sua evolução ao longo do tempo, possibilitando o seu crescimento físico de forma coerente 

(expansibilidade); e deverá ser principalmente humana, voltada para atender e adequar-se 

ao seu usuário e principal idealizador, o homem (humanidade).

“A estrutura física do estabelecimento é vital para o processo de cura e deve 
ser desenhada para promovê-la, assim como para estimular a participação do 
paciente e de sua família durante a internação.” (SANTOS, 2004, p. 80)

É, portanto, apenas através da forma é que a arquitetura será capaz concretizar 

a sua função, e apenas através desta a arquitetura ganha significado. E o significado 

terá sua qualidade determinada principalmente através do bom desenvolvimento destas 

características.

6.2.  A Implantação
A implantação da edifi cação no terreno assumiu como pressupostos a “(Figura 43) Fluxo-

grama das Unidades Funcionais e Principais Atividades” na página 89 e a “(Figura 50) Análise Geo-

morfológica e Bioclimática - Aerofoto do Terreno de Projeto” na página 97.
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Com base nestes e adequando os mesmos ao formato do terreno, buscou-se a organização 

dos espaços da seguinte maneira: na parte leste do terreno, estão localizados os blocos de ser-

viço/apoio logístico, tendo seu acesso facilitado pela via coletora (Rua Dr. Francisco de Matos) 

e amenizando os possíveis incômodos gerados pela mesma; no sul do terreno, quase que de 

forma central, está a recepção voltada para a origem da ventilação e possibilitando a distribui-

ção dos fl uxos aos demais setores; na parte central, bem atrás da recepção, estão o setor de 

avaliação global e o administrativo; na parte norte temos o blocos de apoio técnico de forma a 

garantir atendimento direto a todos os setores; e na parte oeste temos o setor de terapias.

Todos os setores, seus espaços e a relação entre eles serão melhor abordados no item 

“6.4. O Espaço e a Forma” na página 114.

6.3.  A Estrutura e a Modulação
Como pré-requisito para a criação de um ambiente fl exível e funcional, assumiu-se desde 

o início do projeto o conceito de modulação. Como sugerido pela própria RDC nº 50, para 

estabelecimentos de atenção a saúde sugere-se a modulação básica de 1,20 x 1,20 metros, 

logo foi assumido este valor como múltiplo de todas as dimensões existentes no projeto, 

sejam elas estruturais, de vedação ou de ambientes.

A estrutura, como pode ser percebida na “(Figura 57) Planta do Pavimento Subsolo” na 

página 113, salvo exceções, está sempre regular, obedecendo ao padrão de 7,20m no eixo vertical 

(norte-sul) e de 8,40m no eixo horizontal (leste-oeste). A escolha deste padrão de modulação 

da estrutura principal se deu em decorrência de fatores como: a acessibilidade, pois isso exigi-

ria espaços amplos; a estrutura em si, pois uma laje se comporta melhor quando retangular e 

não quadrada; a orientação do terreno e do módulo, compatibilizando o mesmo com o formato 

do terreno e com as condições do mesmo, voltando as menores faces para o sentido nascente-

poente e as maiores para o norte-sul, favorecendo a ventilação e reduzindo os ganhos de calor.

Toda a estrutura segue o mesmo padrão desde o subsolo até o pavimento primeiro, salvo 

a recepção, o salão de cinesio/mecanoterapia, a piscina coberta e o salão multiuso, pois 

devido ao uso dos mesmos e melhor qualidade espacial, foi requerida a criação de vãos maio-

res e distintos ao padrão estrutural estabelecido. Ver “(Figura 62) Corte B -  Piscina Coberta, 

Salão Multiuso e Salão de Cinesio/Mecanoterapia”
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Com a estrutura racionalmente determinada, e sabendo que seus vãos apresentam dimen-

sões aceitáveis para uma estrutura em concreto, foi optado o uso do mesmo tanto para a estru-

tura vertical (pilares) como horizontal (vigas e lajes). Para a solução de vigas e lajes, como não 

é sufi ciente para a sua solução uma simples escolha de material, optou-se por utilizar: vigas 

comuns nos perímetros da edifi cação, pois estas garantiriam o arremate do forro e dispensa-

riam a utilização de verga nas esquadrias (garante vãos de esquadrias maiores e facilita a obra); 

e nas vigas entre ambientes, pela utilização do método de pró-tensão, de forma a reduzir sua 

altura e permitir um espaço útil de 40cm de altura entre o forro e a estrutura, garantindo assim 

o espaço para instalações e facilitando a sua manutenção. Sempre que possível também foi 

gerado balanço nos perímetros, reduzindo-se assim os esforços e aumentando a proteção solar.

No sistema de lajes, devido a necessidade de jardins no interior do edifício, também  

optou-se por um sistema misto utilizando: laje nervurada apoioada sobre a viga, quando o 

ambiente não requeria uma condição especial, e garantindo também economia no uso de 

insumos devido ao seu baixo consumo; e laje maciça pró-tendida apoiada no fundo da viga 

invertida), quando existia a necessidade da criação de jardim ou piscina.

Tais soluções foram adotadas com o intuito de garantir a fl exibilidade dos ambientes, faci-

litando futuras adaptações e expansões, bem como facilitar e reduzir os custos e o tempo de 

execução da obra. 

6.4.  O Espaço e a Forma
Com base nas características já traçadas e na busca de uma arquitetura humanizada, 

buscou-se permear toda a arquitetura e evitar o enclausuramento, possibilitando sempre o 

contato entre as pessoas e a com natureza ao seu redor.

6.4.1.  O Pavimento Térreo

No térreo, como pode ser visto na “(Figura 58) Planta do Pavimento Térreo” na página 115, 

temos a recepção no sul, conectando-se diretamente com os setores administrativo, de ava-

liação global e de terapias. Desde a recepção buscou-se trabalhar o conceito de permeabili-

dade, permitindo a entrada da luz natural e da vegetação. 

Como forma de isolar os setores, garantir uma maior área de comunicação para o 

exterior e proporcionar a possibilidade de ventilação natural, foram abertos três jardins 
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transversais entre os blocos de apoio as terapias, de consultórios, do administrativo e os 

de serviço. Estes foram tratados com arbustos e árvores de pequeno/médio porte com 

a fi nalidade de criar não apenas um ambiente natural e permitir o contato do segundo 

pavimento com a vegetação, mas também criar uma barreira visual entre os setores. Esta 

solução pode ser vista na “(Figura 66) Corte D - Jardim entre o Bloco de Apoio e o Bloco 

dos Consultórios” e na “(Figura 67) Corte E - Jardim entre o Bloco dos Consultórios e o 

Bloco Administrativo” na página 125, e na “(Figura 70) Corte H - Corte no Jardim entre o 

Bloco Administrativo e de Serviços” na página 128.

Já no setor de terapias, buscou-se sempre proporcionar a sensação de um espaço 

amplo e agradável, por isso criou-se um grande pátio central e as circulações foram 

todas resolvidas voltadas para o mesmo. Esta solução foi adotada de forma a permitir 

a sociabilidade entre os seus usuários e buscando a criação de um espaço sinérgico, 

isto é, onde o resultado do seu efeito é maior do que a soma das suas atividades. Esta 

solução pode ser vista na “(Figura 63) Corte C -  Ateliês, Pátio de Terapias e Salas de 

Terapias” na página 123.

O grande pátio central, que atua como um jardim terapêutico, poderia ser dividido em 

dois setores, um mais intimista e com mais vegetação que oferece bancos/cadeiras, favo-

rece a sociabilização e a prática de terapias como o cultivo de horta, e outro mais amplo 

e sem mobiliário, voltado para a prática de atividades como ginástica coletíva e tai shi 

shuan. Esta solução pode ser vista na “(Figura 64) Perspectiva do Pátio de Terapias” e na 

“(Figura 65) Perspectiva do Pátio de Terapias” na página 123 

Já nos espaços ao entorno do patio central temos os serviços de conveniência (farmácia, 

lanchonete, midiateca e banca), os serviços de apoio (WC e Almoxarifado) e os Terapeuticos 

ligados a área de Fisioterapia (Cinesio/Mecanoterapia, Hidroterapia e Boxes de Terapia).

Na parte oeste do terreno temos as áreas para a prática de atividades mais coletivas 

como a quadra poliesportiva e a piscina externa, ambos acompanhados de um bloco de 

convivência e vestiários. A razão da instalação destas atividades no extremo oeste do ter-

reno é  para evitar que estes tragam algum tipo de perturbação para o ambiente terapêutico. 

Esta solução pode ser vista na “(Figura 61) Corte A - Quadra e Piscina Externa”.
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Na parte sul do terreno estão concentrados os serviços. Mais junto do edifício estão servi-

ços que necessitam estar diretamente ligados aos setores funcionais, como por exemplo con-

forto de funcionários, vestiários, refeitório, wc, etc. Já no bloco mais isolado estão as ofi cinas, 

subestação, gerador e lixo.

Quanto a parte de estacionamentos, foi criado um pequeno estacionamento na frente da 

edifi cação (sul do terreno), em contato com a direto recepção, destinado a usuários de curta 

permanência no estabelecimento, e aos demais é solicitado o uso do estacionamento no 

subsolo. O mesmo principio vale para o estacionamento de funcionários, fi cando o superior 

destinado para funcionários de curta permanência, carga/descarga e ambulância.

6.4.2.  O Pavimento Subsolo

No subsolo, como pode ser visto na “(Figura 57) Planta do Pavimento Subsolo” na página 

113, está resolvido todo o estacionamento, que tem as entradas de público e funcionários dife-

renciadas, mas a sua área é comum. Esta solução se deu devido a impossibilidade de avaliar 

a quantidade de pessoas defi cientes ou com comprometimento de cada um deles (públicos e 

funcionários). O posicionamento de vagas foi determinado de acordo com a ordem de priori-

dade, sendo primeiro os defi cientes, depois os idosos e só então as pessoas sem defi ciência. 

Ressalta-se também a existência de demarcações de corredores de circulação de pessoas, 

garantindo assim um ambiente mais seguro.

As circulações verticais que chegam ao subsolo garantem acesso a todos os pavimentos. 

A pública dá acesso diretamente a recepção geral e ao mezanino da tesouraria. Já a de fun-

cionários aparece enclausurada devido ao controle necessário. Isto pode ser visto na “(Figura 

69) Corte G -  Corte no Bloco Administrativo e Circulações Verticais” na página 127.

6.4.3.  O Pavimento Primeiro

O projeto do CTI, por ter como principal público as pessoas com defi ciência ou em rea-

bilitação, buscou resumir sua verticalização a apenas dois pavimentos (térreo mais um pavi-

mento superior), facilitando assim as questões de acessibilidade.

O Pavimento Primeiro como pode ser visto na “(Figura 59) Planta do Pavimento 

Primeiro” na página 117, segue a mesma racionalidade do pavimento térreo. Buscou-se 

respeitar nele as soluções estruturais e de serviço (WCs) adotadas no pavimento tér-
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reo. Algumas pequenas modificações com relação ao programa funcional do térreo é a 

extensão do bloco administrativo sobre o bloco dos consultórios, já que este utiliza ape-

nas o pavimento térreo, e a utilização das salas do bloco de apoio no setor de terapias 

para a prática de terapia ocupacional.

Existem três formas a mais de circulação vertical dentro do setor de terapias (exclusivas 

devido a necessidade de controle), sendo elas uma rampa, uma escada e duas plataformas.

6.4.4.  O Pavimento Técnico

O pavimento técnico, ver “(Figura 60) Planta do Pavimento Técnico” na página 119, tem seu 

acesso garantido pela escada do setor de terapias. O pavimento se resume a um pequeno 

bloco central onde estão resolvidas as caixas d’água e a sala de máquinas para ar-condi-

cionado. As caixas d’água estão em número de quatro, sendo duas quentes e duas frias, de 

forma a facilitar a manutenção das mesmas. Ademais do bloco central, existem lajes imper-

meabilizadas onde há painéis para aquecimento de água instalados.

6.4.5.  A Coberta

A coberta está toda resolvida em telha metálica do tipo sanduíche com inclinação de 5% 

com isolamento térmico, reduzindo os ganhos de calor da edifi cação, e acústico, reduzindo 

os ruídos na mesma em casos de chuva por exemplo. Para a solução das calhas, buscou-se 

sempre coincidir as mesmas com as linhas de pilares da estrutura, de forma a facilitar a des-

cida dos tubos de queda que se originam nelas.

6.5.  Volumetria e Fachadas
A volumetria aparece como um refl exo direto da resolução estrutural e disposição dos 

espaços. Além do conceito de permeabilidade, buscou-se também a criação de uma arquite-

tura silenciosa, não ao ponto de causar uma ausência de diálogo com o usuário, mas sim de 

que a sua percepção seja natural e lógica, e que as atividades desempenhadas nela passem 

a falar mais alto. As fachadas além de reproduzir estas intenções, também tentam trazer vida 

ao projeto, contagiando o mesmo com cores e o tornando mais próximo da natureza, que-

brando a esterilidade muitas vezes existentes em ambientes de hospitais/terapias.

As cores também buscam refl etir a multi-disciplinaridade exigida, que tem a sua harmonia 

atingida pela variação em degradê, representando a integração entre as mesmas.
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6.6.  O Conforto
Como soluções para o conforto, buscou-se primeiramente a adequação do projeto 

de arquitetura ao clima local. Para o clima local, o conforto é obtido principalmente do 

estímulo à renovação da massa de ar do ambiente devido ao alto índice de umidade 

(ventilação) e pela proteção do contato direto com a luz do sol (insolação). Tendo isso em 

mente, todo o projeto foi concebido de forma a não apenas a atender as necessidades 

para o conforto em nosso clima, mas para também permitir o atendimento de necessida-

des especiais, como a climatização em ambientes de consultório, sem que uma solução 

comprometesse o desempenho da outra.

Sendo assim, toda as fachadas exteriores foram resolvidas no sistema de pele dupla. A 

pele mais externa é composta de bríses metálicos móveis, modulados segundo a estrutura, de 

forma a proteger a mesma dos ganhos térmicos diretos, tendo suas pontes térmicas reduzidas 

à apoios estruturais pontuais. A questão cromática dos mesmos também foi considerada, bus-

cando a utilização das cores mais frias no poente, e das cores mais quentes no nascente.

A primeira pele já é composta de peitoril de alvenaria até 1,10m de altura, garantindo 

melhor sensação de segurança aos seus usuários e facilitando a passagem de instalações, 

e o restante com esquadria de vidro até o forro, proporcionando o controle da ventilação 

independente do controle da iluminação natural.

O conforto também é proporcionado pela possibilidade de iluminação natural em todos 

os ambientes de forma abundante, que foi proporcionada através da contribuição de várias 

escolhas realizadas no projeto. A primeiras delas foi a altura entre pavimentos (piso a piso) 

de 4,20m de altura, possibilitando a resolução estrutural e funcional (forro e instalações) sem 

prejudicar o pé direito útil (piso a forro), pois como as esquadrias são tratadas até o nível do 

forro, permite que a luz entre de forma generosa até o lado oposto do ambiente. Outro fator 

de grande contribuição foi a formatação dos ambientes, que em geral apresentam profundi-

dade maior que a largura por questões de funcionalidade, mas no CTI foi pensado o oposto, 

garantindo uma superfície de iluminação e sem ter prejuízos na funcionalidade dos espaços. 

E como último quesito de contribuição para a iluminação, foi o de criação de jardins e pátios 

internos, permitindo sempre que a luz penetre a edifi cação de forma generosa.
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Outra forma de conforto buscado também é o psicológico, proporcionando sempre espa-

ços em contato visual e/ou físico com a vegetação ou o céu. Por isso todas as circulações 

do ambiente de terapia estão trabalhadas como se fossem alpendres, buscando reduzir ao 

máximo a sensação de enclausuramento. Também focou-se na segurança, tanto física como 

de sentimento, como por exemplo nos guarda-corpos, onde foi evitado o vidro, tanto por este 

ser perigoso frente a possíveis acidentes, como pela sensação de insegurança que o mesmo 

muitas vezes gera ao paciente ou ao seu acompanhante.

Outra solução adotada e que também refl ete na sustentabilidade é o sistema de água 

aquecida. A mesma é aquecida através de paineis solares, mas não pelo método de geração 

de energia elétrica e aquecimento por resistência, mas sim pelo aproveitamento direto da 

energia em forma de radiação através das serpentinas existentes nos paineis. O que acaba 

por ser uma solição mais barata e mais efi caz. Esta solução se dá tanto com o foco nas tera-

pias que precisam de água aquecida, como também para o conforto no asseio dos pacientes, 

que muitas vezes é traumatizador quando realizado com água fria.

E como última abordagem do tópico de conforto seria a questão de acessibilidade, que 

através da eliminação de barreiras arquitetônicas, como por exemplo os desníveis, sendo 

sempre solucionados através de rampas, possibilita o livre trânsito e acesso de todos os seus 

usuários a todos os ambientes, independente da sua condição. 

6.7.  Os Materiais
Apesar do ambiente terapêutico não ser propício a propagação de infecções, em decor-

rência da não prática de processos cirúrgicos ou invasivos, os materiais ainda assim foram 

pensados de forma a minimizar esta possibilidade e garantir a higienibilidade, facilitando a 

limpeza e possível manutenção dos mesmos.

6.7.1.  Pisos

Nos pisos das áreas externas foi utilizado o bloco intertravado de concreto, pois além dos 

benefícios de permeabilidade e durabilidade, quando bem executado, propicia uma superfície 

regular e que não prejudica o deslocamento das pessoas, sejam quais forem as condições.

Para os ambientes internos, foram adotadas mais de uma solução. Em ambientes fecha-

dos, de circulação interna e de fi nalidade não terapêutica, foi utilizado o porcelanato rugoso, 
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de forma a facilitar a limpeza e ao mesmo tempo garantir a segurança dos usuários. Nos 

ambientes de circulação externa, foi utilizado o cimentado industrial, pois este apresenta uma 

superfície sem emendas, com um ótimo nível de aderência, mesmo quando molhado, e bai-

xíssima manutenção. Nos ambientes terapêuticos foi optado pelo uso da manta vinílica, pois 

esta além de ter baixa manutenção, simplifi ca o processo de limpeza e possui caráter monolí-

tico, difi cultando o acúmulo de germes. E nas áreas externas e nos pátios, optou-se pelo uso 

da pedra cariri pelo seu valor estético, pela sua abundância local e durabilidade.  

6.7.2.  Paredes, Divisórias e Esquadrias (Vedações)

Para as vedações buscou-se atender a um dos partidos do projeto, a permeabilidade.

Nas vedações que dividem ambientes, utilizou-se a parede de alvenaria simples comum, 

pois não há necessidade de nenhuma solução especial. Já nas vedações que separam os 

ambientes das circulações, fez-se o uso de divisórias moduladas em padrão de 1,20m de 

largura, composta de brises metálicos móveis.

Estas divisórias são compostas por dois perfi s metálicos em formato de ´L´, onde entre eles 

existem perfi s retangulares que irão garantir a rigidez da estrutura do módulo. Como forma de veda-

ção deste padrão de divisória foi adotado o uso de brises móveis e de um painel fechado em MDF. 

O painel fechado possui a função de possibilitar a criação de instalações elétricas ou hidráulicas nos 

ambientes, além de possibilitar a instalação de corrimão na face que dá para o corredor, proporcio-

nando um ambiente mais seguro para os pacientes. Já os brises, são pensados de forma que o seu 

tamanho não exceda a largura útil do painel, evitando acidentes, e ao mesmo tempo seja capaz de 

criar uma superfície lisa e vedada quando fechados, possibilitando a climatização ou privacidade 

do ambiente interno, além de facilitar a limpeza. Ademais disso, o modulo foi pensado de forma a 

possibilitar também a instalação de porta simples ou dupla, e até mesmo de balcão de atendimento. 

As esquadrias, que já foram comentadas na solução de conforto, se resumem a folhas 

de vidro temperado sem perfi l metálico e com dimensão de 60cm de largura (meio módulo), 

dispostas ao longo dos vãos dos ambientes e com método de abertura “de correr”. Para os 

ambientes de serviço, como os WCs e depósitos, optou-se pelo uso de venezianas segundo o 

módulo das divisórias, sendo que resumidos a parte superior das paredes, de forma a garantir 

a renovação de ar e qualidade dos ambientes. 
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(Figura 77) Perspectiva - Recepção - Acesso Principal

(Figura 78) Perspectiva - Estacionamento e Acesso Subsolo
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(Figura 79) Perspectiva - Fachada da Quadra em Painéis de Concreto Celular

(Figura 80) Perspectiva Interna - Quadra em Painéis de Concreto Celular
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(Figura 81) Perspectiva Interna - Recepção

(Figura 82) Perspectiva - Piscina Externa
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(Figura 83) Perspectiva - Piscina Coberta (Aquecida)

(Figura 84) Perspectiva - Estacionamento de Serviço e Acesso Subsolo
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7.1. Considerações Finais
Toda esta pesquisa e proposta de projeto, realizados em relevância ao Projeto Final de 

Graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC, procuram esclarecer o atual con-

ceito de defi ciência e explicar a real importância e amplitude do processo de reabilitação. Fun-

damentado nestes conceitos, pôde se perceber que além das interações entre os indivíduos, 

a relação com o espaço também pode ser um veículo do processo de reabilitação.

Ao desenvolver a pesquisa para a concepção do projeto do CTI tive a oportunidade de 

visitar e analisar obras de referência de arquitetura na área de saúde, gerando assim um melhor 

conhecimento sobre esta área e propiciando subsídios sufi cientes para a geração de espaços 

em um programa diferenciado do usual.

Então, por meio do projeto de um Centro de Reabilitação, buscou-se mostrar que é  neces-

sário que a arquitetura não deixe de cumprir o seu papel fundamental, o de abrigo humano. 

Como pode ser visto também, o processo de humanização dos espaços é o principal contri-

buinte para a criação de um ambiente acolhedor e estimulador, onde este deve ser realizado 

de forma sempre harmoniosa e integrada, aliando as vocações do projeto arquitetônico com 

as necessidades dos seus usuários.
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