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“As pessoas precisam de algo além da medicina"

(Sinead Collins, Diretora do Centro Maggie em Manchester)
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RESUMO

 
O presente trabalho consiste na pesquisa bibliográfica e documental que embasará a 
elaboração do Projeto de Arquitetura de um Centro de Apoio ao Tratamento Oncológico 
para a cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul. Primeiramente, aborda os aspectos 
relativos ao tema, incluindo uma breve análise do Centro de Oncologia do Hospital Bruno 
Born e das associações de apoio oncológico de Lajeado. Em segundo lugar, analisa o 
terreno de implantação do projeto, considerando os condicionantes físicos do local, e 
também apresenta a definição do programa de necessidades. Posteriormente, analisa 
os condicionantes legais e a questões normativas, incluindo informações relativas aos 
estabelecimentos assistenciais de saúde. Por fim analisa referenciais de arquitetura 
relacionados ao tema do Centro de Apoio ao Tratamento Oncológico.  Por meio da pesquisa 
de informações relativas ao tema, o trabalho pretende contribuir no desenvolvimento do 
Projeto de Arquitetura da etapa II do Trabalho de Conclusão do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo.

Palavras-chave: Arquitetura. Centro de apoio. Tratamento oncológico. Acolhimento. 
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1. INTRODUÇÃO
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 A escolha de tema para o Trabalho Final de Graduação parte da constatação 

da carência de estrutura adequada nos espaços voltados ao apoio de pacientes em 

tratamento de câncer na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, e do crescente índice de 

aumento do câncer. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo coletar informações 

pertinentes para a posterior elaboração de um espaço para apoio do tratamento 

oncológico, com estrutura adequada, que forneça serviços de qualidade aos pacientes e 

acompanhantes.  

 A pesquisa apresenta informações relativas ao tema, coleta de dados das atuais 

instituições de apoio oncológico e do Hospital Bruno Born, considerando a relação do 

equipamento com a temática. Também são abordados os condicionantes físicos e legais 

do terreno, inclusive as legislações específicas do tema. Além disso, é elaborado um 

programa de necessidades, com base nas entrevistas, pesquisas e visitas realizadas. Por 

fim são analisados referenciais de arquitetura para possibilitar o estudo e a elaboração 

de diretrizes de projeto. 

 A análise e compreensão dos itens abordados neste trabalho auxiliarão no 

desenvolvimento da Etapa II do Trabalho de Conclusão de Curso, que consiste na 

elaboração do projeto de arquitetura do Centro de Apoio ao Tratamento Oncológico. 
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2. ASPECTOS RELATIVOS 
AO TEMA
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2.1. Apresentação do tema

 A temática escolhida para o Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um 

Centro de Apoio Oncológico, a ser implantado na cidade de Lajeado/RS. A intenção é 

proporcionar um centro de apoio e acolhimento que forneça serviços complementares 

aos pacientes do COBB (Centro de Oncologia do Hospital Bruno Born) e a pacientes de 

outras instituições hospitalares da região do Vale do Taquari. 

 O propósito do Centro de Apoio Oncológico é oferecer serviços complementares 

para os pacientes e familiares, fornecendo apoio psicológico, nutricional e outros, 

além de espaço para atendimentos e oficinas. O local também disponibilizará estadia 

e alimentação aos usuários. Objetiva-se oportunizar espaço adequado, evitando que os 

usuários necessitem retornar aos seus municípios de origem durante os tratamentos, e 

promover a integração entre pessoas que estão na mesma situação. 

2.2. Justificativa do tema

 É notório o número de pessoas que apresentam câncer atualmente, também se 

percebe que os incidentes de câncer são crescentes. De acordo com dados obtidos pelo 

INCA (Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva) estima-se, para o Brasil, 

biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil novos casos de câncer, para cada ano.

 Uma das potencialidades de Lajeado é o Hospital Bruno Born (HBB), o qual 

é referência nos serviços de quimioterapia do Vale do Taquari e do Brasil. O Centro 

de Oncologia do HBB atende mensalmente aproximadamente 1200 pacientes em 

tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Tendo em vista a importância e destaque 

do Hospital Bruno Born para o Vale do Taquari, entende-se que oportunizar um local 

de apoio oncológico com instalações adequadas fortalecerá os serviços de oncologia 

prestados à população e impulsionará no desenvolvimento e qualificação dos serviços de 

saúde. 

 Além dos serviços prestados pelo COBB, atualmente a cidade conta com casas 

de apoio, sendo elas: AAPECAN (Associação de Apoio a Pessoas com Câncer) e AAPOT 

(Associação de Assistência a Pacientes Oncológicos Transplantados), as quais não 

fornecem estrutura adequada, como acessibilidade e capacidade. Outro serviço vinculado 

a oncologia também é realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, seu espaço 

físico localiza-se nas dependências do Centro de Oncologia.
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2.2.1. Centro de Oncologia do Hospital Bruno Born (COBB)

 Segundo informações obtidas pelo site do Centro de Oncologia do HBB, o COBB 

é considerado, em termos de área física, o maior serviço de quimioterapia do estado, 

contando com área de 1.422m². O COBB localiza-se no Hospital Bruno Born, no 4º andar 

do CTA – Centro de Tecnologia Avançada.

 De acordo com informações fornecidas em entrevista com a Coordenadora do 

Serviço de Oncologia, Roselaine da Silva Maciel, o COBB presta serviço para 67 municípios 

que integram a 8ª, 13ª e 16ª Coordenadorias Regionais de Saúde. No local são atendidos 

mensalmente aproximadamente 1200 pacientes. A coordenadora destaca que o centro é 

referência em tratamento para SUS e que também atende convênios. 

 Em termos de faixa etária atendida, o local fornece atendimentos para jovens a 

partir de 19 anos, adultos e idosos. A coordenadora destaca que os atendimentos infantis 

são esporádicos, sendo realizados em casos de emergência.

 Conforme entrevista de Leandro Brust, médico oncologista responsável 

pelos serviços, para o Informativo do Vale, o COBB participa de projetos nacionais e 

internacionais e também possui programa de Residência Médica em Oncologia. Além 

de prestar atendimento para o Vale do Taquari, o Centro recebe pacientes de outras 

localidades inclusive de Porto Alegre.

Figura 1- Hospital Bruno Born, Lajeado (HBB)
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2.2.2. Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (AAPECAN)

 A AAPECAN é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos, criada 

de acordo com a Lei Federal nº 9790/99, com sede e foro no município de Porto Alegre - 

RS, conta com 14 unidades instaladas no Estado, conforme informe publicado no Jornal 

Acreditar (2018).

 A associação foi criada com o compromisso de dar suporte aos usuários e seus 

familiares. De acordo com informações obtidas no site da instituição, a AAPECAN inaugurou 

um posto de atendimento  em Lajeado em Novembro de 2006. Posteriormente, em 2011, 

foi inaugurada a Casa de Apoio.  

 Os pacientes atendidos pela Associação ainda encontram na entidade outros 

atendimentos e atividades, como: grupo de apoio, grupo de musicalidade, grupo de 

meditação, atendimento psicológico e social, oficina de artesanato, massoterapia, reiki 

e outros. O posto de atendimento fornece assistência necessária para os pacientes 

oncológicos de Lajeado e região. A Casa de Apoio disponibiliza hospedagem gratuita para 

os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia.

 Em visita ao local foi possível conhecer as dependências da Casa de Apoio  e obter 

informações com a Secretária Daniela Eckhardt. De acordo com Daniela (2018) a casa 

conta com 104 usuários ativos e disponibiliza dormitórios para 12 pessoas, sendo seis 

pacientes e seis acompanhantes. Observou-se que os dormitórios ficam no pavimento 

inferior da casa e que a acessibilidade ao local é apenas por escada, dificultando o acesso 

de  pessoas portadoras de necessidades especiais, como é o caso de cadeirantes. Além 

disso, o local conta com apenas dois dormitórios e a maioria das camas são beliche - 

conjunto de duas ou mais camas que são montadas umas sobre as outras - o que 

também compromete a utilização das pessoas que estão com câncer, considerando que 

os tratamentos oncológicos debilitam os pacientes.

 A AAPECAN oferece apoio ao paciente, como descreve o Sr. Anselmo de Souza, 69 

anos, morador de Triunfo e usuário da Casa de Apoio de Santa Cruz, em depoimento ao 

Jornal Acreditar (2018):

“ Através do jornal da cidade descobri a AAPECAN e o apoio que ela da as pessoas 
com câncer, e então realizei o cadastro para poder usar a Casa. Não precisar viajar 
quase 2 horas todos os dias já é de grande ajuda para mim, e poder ficar aqui, 
com conforto, boa alimentação e o carinho de todos é muito importante.” 
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Figura 2- Casa de Apoio AAPECAN, Lajeado

Figura 3- Reunião com os usuários da AAPECAN no mês de setembro de 2018 
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2.2.3. Associação de Assistência a Pacientes Oncológicos e Translantados (AAPOT)

 A AAPOT (Associação de Assistência  a Pacientes Oncológicos e Transplantados) é 

uma entidade beneficente, sem fins lucrativos que presta assistência gratuita a pessoas 

que estejam enfrentando o câncer e/ou tenham passado por transplante. O local tem 

o compromisso de prestar assistência social e estadia de qualidade aos pacientes, 

assegurando um ambiente acolhedor.

 A associação iniciou seus serviços em Santa Cruz do Sul, no ano de 2011. Neste 

ano, em fevereiro de 2018, uma nova unidade foi inaugurada na cidade de Lajeado. De 

acordo com informações obtidas pela Assistente Social da instituição, Cristiane Couto, em 

Santa Cruz do Sul são 800 pacientes cadastrados e que utilizam os serviços fornecidos 

pela Associação, já em Lajeado por enquanto são 40 cadastros, considerando-se que essa 

diferença é devido a instituição ser nova na cidade.

 A casa de apoio e hospedagem de Lajeado conta com os seguintes espaços: 

recepção, sala de espera, refeitório com cozinha, sanitários, dormitórios, sala de 

telemarketing, brechó, administração e cozinha para funcionários. O local possui dois 

dormitórios, cada dormitório com 4 bicamas, totalizando 16 camas. A hospedagem é 

fornecida para o paciente e um acompanhante. Além de receber pacientes oncológicos, 

o serviço se estende aos acompanhantes de pacientes que necessitam ficar na UTI do 

Hospital Bruno Born. 

 A Assistente Social relata a necessidade de ambientes acessíveis, pois no local 

enfrenta dificuldades para receber portadores de necessidades especiais. Também 

identifica a importância de espaço para reuniões e salas multiuso, depósitos para as 

cadeiras de rodas e para os produtos de suplementação. Em relação aos dormitórios, 

destaca que seria interessante alguns dormitórios individuais, pois alguns pacientes 

ficam extremamente debilitados e com mal-estar. 

Figura 4- Casa de Hospedagem e acolhimento AAPOT
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2.3. Público Alvo

 O público alvo engloba pacientes do Centro de Oncologia do HBB, pacientes 

de outras instituições hospitalares e os familiares. O local fornecerá serviços as faixas 

etárias de jovens a partir de 19 anos, adultos e idosos. Os serviços não serão prestados 

para crianças, tendo em vista que essa faixa etária não realiza tratamentos no Centro 

Oncológico do Hospital Bruno Born.

Identificou-se três grupos de públicos:

GRUPO 1: Pacientes que realizam tratamentos de quimioterapia e/ou radioterapia no 

HBB e residem em Lajeado, precisando apenas dos serviços complementares do Centro 

de Apoio.

GRUPO 2: Pacientes de outras cidades que necessitam permanecer em Lajeado para o 

tratamento prolongado e precisam de estadia, alimentação e/ou serviços complementares.

GRUPO 3: Acompanhantes dos pacientes oncológicos que necessitam de apoio psicológico 

e complementar ou usuários que devem permanecer no local por um período prolongado 

para acompanhar o paciente.
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3. ASPECTOS RELATIVOS  
AO LUGAR
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3.1. Análise na escala da cidade

 Lajeado é um município do Vale do Taquari, localizado no Rio Grande do Sul. O 

Vale do Taquari é composto por 36 municípios e de acordo com a Câmara da Indústria, 

Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC Vale do Taquari) possui localização estratégica, 

com fácil acesso a outras regiões do estado, país e exterior por rodovias pavimentadas e 

um entroncamento intermodal hidroviário, ferroviário e rodoviário.

 Lajeado é uma das cidades mais populosas do Vale do Taquari, possuindo 71.445 

mil habitantes, de acordo com dados fornecidos pelo censo do IBGE (2010). A cidade 

possui equipamentos que são referência para a região, como a Universidade do Vale do 

Taquari (UNIVATES), o Parque do Imigrante e o Hospital Bruno Born.

Figura 5, 6, 7, 8 - Localização Brasil, Rio Grande do Sul, Vale do Taquari e Lajeado

5

7 8

6
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3.2. Análise na escala do bairro

 O terreno para o Centro de Apoio Oncológico situa-se na cidade de Lajeado/RS, 

no bairro Centro. O lote configura-se no meio de um quarteirão, com testada para a Rua 

Alberto Torres e Rua Santos Filho.

 No centro localiza-se o Polo de Comércio e Serviços da cidade, a área apresenta 

diversidade de usos. Encontram-se usos voltados à saúde, como o Hospital Bruno Born 

(HBB), a Secretária municipal da Saúde, a 16ª Coordenadoria Regional da Saúde, Unidade 

da Unimed, Posto de Saúde e farmácias.

 O bairro apresenta infraestrutura urbana com o fornecimento de transporte 

público, as linhas de transporte da cidade passam pelas ruas do entorno imediato.

HOSPITAL BRUNO BORN

CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA HBB

SECRETARIA DA SAÚDE - SESA

PLENA ESPAÇO DE SAÚDE
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POSTO DE SAÚDE

FARMÁCIA

TERRENO

AAPOT
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Figura 9- Mapa com principais usos voltados à saúde no bairro centro, Lajeado
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3.3.  Justificativa do terreno

 Devido à relação da temática da proposta com o Hospital, priorizou-se a escolha 

de um lote próximo ao Hospital Bruno Born para facilitar o acesso e a relação com o 

equipamento. Desse modo, o lote localiza-se a aproximadamente 250m do Hospital da 

cidade. A proximidade do equipamento proposto com o local do tratamento é de suma 

importância, pois o principal público-alvo poderá frequentar o Centro de Apoio antes 

ou após os tratamentos realizados no hospital. Além da proximidade do terreno com o 

hospital, também se encontram farmácias nas imediações, que poderão servir de apoio 

aos usuários do Centro.

 O local pode ser acessado pela Rua Alberto Torres e também pela Rua Santos 

Filho, ambas são ruas transversais à Rua Júlio de Castilhos, que é a principal rua de 

comércio e serviços da cidade. Devido a isso, configuram-se como ruas com menos ruído 

e movimento.

 Outro fator positivo da localização do terreno é a facilidade de acesso. O local pode 

ser facilmente acessado por meio do transporte privado, pois é próximo das principais 

vias de acesso da cidade, e também por meio do transporte público, visto que nas 

proximidades se encontram paradas de ônibus. Com isso, a posição torna-se estratégica 

para facilitar o acesso dos pacientes de Lajeado e região.

 Em relação ao tamanho do terreno, a metragem quadrada acomoda o programa 

de necessidades e possibilita aproveitar espaços térreos com praça e horta, para que 

assim os usuários tenham o contato com áreas verdes. 

PROXIMIDADE

COM O HOSPITAL

POSSIBILIDADE

DE ÁREAS VERDES

FACILIDADE 

DE ACESSO

H

0 50 100 m

Figura 10- Mapa com demarcação do hospital e terreno
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3.4. Área do terreno e situação atual

 O terreno encontra-se no miolo de uma quadra, apresenta formato irregular, com 

testada de 19,50 metros no alinhamento da Rua Alberto Torres e 23 metros na Rua Santos 

Filho. Em uma das dimensões laterais apresenta 66,75 metros e na outra 66,55 metros, 

totalizando área de 1.417,28 m².

 No momento o local acomoda um estacionamento privado de propriedade da 

Comunidade Evangélica Luterana. A área não apresenta preexistências significativas, 

apenas uma edificação de acesso e duas coberturas para o estacionamento. Verifica-

se a presença de uma árvore, reconhecido como jacarandá-mimoso, com copa de 

aproximadamente 13 metros.

Figura 11- Planta de situação
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3.5. Levantamento planialtimétrico

 A quadra onde o terreno está inserido apresenta declividade em direção à Rua 

Bento Gonçalves.

 Observa-se que o lote é plano e possui declividade de aproximadamente 2,50 

metros em relação à Rua Santos Filho, as curvas de nível encontram-se acumuladas na 

direção sudeste do lote.

Figura 12- Planta com curvas de nível
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3.6. Alturas

 De acordo com a figura 13 nota-se que a maioria das edificações presentes no 

entorno imediato possuem de 1 a 4 pavimentos. Apesar de o lote localizar-se no centro 

não se observa grande verticalização da área com exceção de 2 prédios que possuem 8 e 

11 pavimentos.

 A área também apresenta edificações antigas, como é o caso do Colégio Evangélico 

Aberto Torres (CEAT) que foi construído há mais de 100 anos.

 Em relação à ocupação do lote, verifica-se que a maioria das edificações são 

construídas sem recuo de jardim e com ocupação do lote nas divisas laterais.

1 a 2 pavimentos

3 a 4 pavimentos

5 a 8 pavimentos

9 a 11 pavimentos

Figura 13- Entorno imediato, alturas
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3.7. Usos

 A partir da análise dos usos correspondentes em cada edificação do entorno 

imediato, figura 14, observa-se que o local apresenta diversidade de usos. Identifica-se 

maior concentração do uso comercial e misto, o primeiro localizado principalmente na 

Rua Júlio de Castilhos e o segundo na maioria das quadras do entorno. Próximo ao lote 

também há a presença de usos destinados a serviços e apenas algumas edificações de 

uso residencial.

 Além disso, nas proximidades da área analisada é predominante o uso institucional, 

do Colégio Evangélico Alberto Torres (CEAT) e da Igreja Evangélica Luterana. Outro uso 

institucional – uma escola de idiomas – localiza-se na Rua Alberto Torres, sentido nordeste 

do terreno. 

Comércio

Serviços

Institucional

Misto

Residencial

Figura 14- Entorno imediato, usos
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3.8. Hierarquia viária e fluxos

 O quarteirão do lote é delimitado por duas vias arteriais (Rua Júlio de Castilhos 

e Rua Bento Gonçalves) que apresentam maior fluxo de veículos. Outras duas vias 

coletoras encontram-se nos limites dos quarteirões (Rua Alberto Torres e Rua Santos 

Filhos) que são responsáveis por distribuir o fluxo de veículos e por fazer conexão com 

as vias arteriais. As ruas que compõem o quarteirão possuem sentido único e semáforos 

nas quatro esquinas, contribuindo para o controle do tráfego . 

 As testadas do terreno são com frente para vias coletoras, que possuem menor 

fluxo de veículos e menor ruído do que as vias arteriais. O fluxo de veículos da Rua Bento 

Gonçalves aumenta no horário de início e fim das aulas do Colégio Evangélico Alberto 

Torres.

Via arterial 

Via coletora

Figura 15- Entorno imediato, vias
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3.9. Orientação solar e ventos predominantes

 A testada do terreno situada na Rua Alberto Torres está posicionada na orientação 

noroeste, facilitando a presença do sol, enquanto a outra testada está situada na direção 

sudeste. 

 De acordo com Tomasini (2011), os ventos predominantes de Lajeado são nas 

direções norte-noroeste (NNW) e a velocidade média anual dos ventos é maior nas 

direções norte-nordeste (NNE) e, em segundo lugar, na direção sudeste (SE). 

SUL

T
          MEIO-DIA                 M

AN
H

Ã

T

Ventos norte - nordeste

Ventos norte - noroeste

Nascer do sol

Pôr do sol

Figura 16- Entorno imediato, orientação solar e ventos predominantes
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3.10. Levantamento fotográfico

Figura 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Área de intervenção
17

18

19
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4. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA
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4.1. Programa de necessidades

 O Centro de Apoio ao Tratamento Oncológico contará com espaço destinado ao 

apoio, fornecendo serviços complementares aos tratamentos oncológicos. Desta forma 

contemplará espaço para atendimento psicológico, nutricional, entre outros, além de sala 

multiuso. 

 O local também irá fornecer espaço para acolhimento, que abrigará os pacientes 

e acompanhantes em tempo parcial ou integral, com a intenção de que o acolhimento 

tenha o aconchego de um lar e o suporte necessário para os usuários. Esse espaço 

conterá área de dormitórios, cozinha, estar e lavanderia, oferecendo estadia e refeições 

diárias aos pacientes e acompanhantes. Também serão desenvolvidos espaços de lazer 

e integração, tanto na parte exterior quanto interior da edificação. 

 Tendo em vista o caráter filantrópico da instituição, o programa também contará 

com uma central de doações e espaço administrativo. Além disso, será previsto espaço 

destinado a acomodar uma sala para cada associação de apoio oncológico, como é o caso 

da AAPECAN e AAPOT. 

ACESSO

ESTACIONAMENTO

PÚBLICO E USUÁRIOSÁREA DE FUNCIONÁRIOS/ 
VOLUNTÁRIOS

SALAS ASSOCIAÇÕES

SERVIÇOS ÁREA TÉCNICA

AUDITÓRIOSALA DE PERUCAS

CENTRAL DE DOAÇÕES

OFICINAS

RECEPÇÃO

ÁREAS  VERDES

HORTA 

JARDINS

ACOLHIMENTO

BRECHÓ

SALA COMERCIAL

SALAS DE ATENDIMENTO

ADMINISTRAÇÃO

Figura 26- Fluxograma do programa
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ESPAÇO DESCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA ÁREA TOTAL

RECEPÇÃO

Acesso e recepção Espaço com guarda-volumes e 
cadastramento 01 100 100

Sala de espera Espera prolongada 01 50 50

Sanitários, M, F e PNE Instalações sanitárias 01 15 15

Brechó Espaço de artigos usados 01 50 50

Sala de perucas Espaço com perucas 01 15 15

Espaço de exposições Objetos desenvolvidos nas oficinas 01 20 20

Subtotal 250 m²

ADMINISTRAÇÃO

Gerência Tarefas de gerenciamento 01 12 12

Administração Sala administrativa 01 12 12

Sala de reuniões Reuniões (15 pessoas) 01 30 30

Arquivo Armazenamento de documentos 01 7 7

Voluntariado Sala de treinamento 01 30 30

Sanitários Sanitários masc. e fem. 01 15 15

Central de doações Recebimento e distribuição 01 20 20

Armazenamento de 
donativos

Estocagem de doações para 
distribuição 01 50 50

Sala para ONG’s AAPECAN e AAPOT 02 10 20

Subtotal 196 m²

APOIO AOS USUÁRIOS

Mini auditório Espaço para eventos e reuniões 01 100 100

Foyer Foyer do auditório 01 60 60

Sala de assistência 
social/judicial Assistência social e judicial 01 10 10

Sala de atendimento 
psicológico Atendimento psicológico 01 10 10

Sala de atendimento 
nutricional Atendimento nutricional 01 10 10

Armazenamento de 
suplementos

Com acesso direto do(a) 
nutricionista 01 06 06

Sala de atendimento 
judicial

Serviços judiciais para medicação 
e outros 01 10 10

Sala de terapia em 
grupo Terapia para os usuários 01 40 40

Sala de exercícios Espaço para a prática de exercícios 01 40 40

Sala de leitura Espaço para leitura e estudo 01 40 40

Tabela 1- Programa de necessidades 
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Sala multiuso Espaço para oficinas 02 50 100

Espaço ecumênico Espaço para meditar/orar 01 55 55

Sala para jogos Espaço para jogos 01 40 40

Enfermaria/primeiros 
socorros

Espaço para atendimento dos 
usuários 01 15 15

Depósito de cadeiras 
de rodas

Espaço para cadeiras de rodas 
abertas e fechadas 01 09 09

Subtotal 545

ACOLHIMENTO

24 dormitórios com 4 
camas e banheiros Quarto coletivo 24 28 672

2 dormitórios 
individuais com 
banheiro

Quarto individual 02 15 30

Sala de estar/convívio Espaço para estar e convívio 02 20 40

Cozinha/depósitos Área para preparo e cocção 01 80 80

Refeitório Espaço para refeições 01 150 150

Lavanderia Lavagem, secagem e 
armazenamento de roupas 01 30 30

Sanitários Sanitários para ambos os sexos 01 15 15

Subtotal 1017 ²

SERVIÇOS

Copa funcionários Espaço para preparo de lanches 01 8 8

Vestiário + sanitários 
funcionários

Instalações sanitárias para ambos 
os sexos 01 30 30

Depósito de lixo Armazenamento do lixo 01 6 6

Almoxarifado Espaço para armazenar materiais 01 12 12

Depósito material de 
limpeza

Armazenamento de material de 
limpeza 01 12 12

Depósito geral Espaço para armazenar objetos 
gerais 01 24 24

Central de gás Armazenamento do gás - - -

Equipamentos de ar-
condicionado Sistema de climatização do edifício - - -

Reservatórios - - -

Transformador/
gerador - - -

Subtotal 92 m²

ESTACIONAMENTO

Vagas para o centro de 
apoio Estacionamento 25 12 300

Vagas para 
funcionários Estacionamento 03 12 36
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Vagas para PNE Estacionamento 02 12 24

Vagas para idosos Estacionamento 02 12 24

Circulação/carga e 
descarga Circulação - - 192

Subtotal 576 m²

ÁREAS ABERTAS

Horta - - -

Praça/Jardim - - -

Subtotal -

ÁREA COMERCIAL

Livraria 01 70 70

Farmácia 01 70 70

Subtotal 140 m²

ÁREA TOTAL 2816 m²
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5. CONDICIONANTES LEGAIS
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5.1. Plano diretor de Lajeado

 

 Conforme Zoneamento de Uso do Solo Urbano, o lote localiza-se no Polo de 

Comércio e Serviço (PCS), UTP 7, Setor 01, Quadra 20.

 O plano diretor estabelece as atividades que podem ser desenvolvidas na UTP 7, 

entre elas:

SERVIÇOS DE LAZER E CULTURA, COMUNITÁRIOS E SOCIAIS: Equipamentos de lazer de uso 

permanente; estabelecimentos de ensino formal; estabelecimentos de ensino informal; 

serviços comunitários e sociais; templos e locais de culto em geral; ligas e associações 

assistenciais e beneficentes; cinemas; teatros; arquivos; auditórios; bibliotecas; 

centros culturais; discotecas; museus; pinacotecas; planetários; instituições científicas e 

tecnológicas; instituto do livro.

Figura 27- Mapa de zoneamento do Solo Urbano

Figura 28- Ampliação
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AT IA TO H RC

UTP 07 PCS 07 07 03 06 05

6,00 * Livre
Isento de 

ajardinamento

AT: Atividades
IA: Índice de Aproveitamento
TO: Taxa de Ocupação
H: Alturas
RC: Recuos

Considerações de acordo com o Plano Diretor:

1ª Nos bairros, Centro e Americano exclusivamente, quando o zoneamento for Polo de 

Comércio e Serviços, será utilizado o código 02 para a altura.

2ª Considera que o índice de aproveitamento para ICS (Índice comércio e serviço) do 

código 07 é igual a 6,00.

3ª Considera a taxa de ocupação para:
*
TO COM. E SERV. MISTA E INDUSTRIAL S/RECUO = 2/3

TO COM. E SERV. MISTA E INDUSTRIAL S/RECUO DE FRENTE, MAS COM RECUO LATERAL 
DESDE O TÉRREO DE 1,5M = 3/4

TO COM. E SERV. MISTA E INDUSTRIAL C/RECUO MÍNIMO DE 2,00 M = ¾

TO COM. E SERV. MISTA E INDUSTRIAL C/RECUO MÍNIMO DE 2,00 M DE FRENTE E COM 
RECUO LATERAL DESDE O TÉRREO DE 1,5M = 4/5 (Texto alterado pela Lei 7.865/07)

TO COM. E SERV. MISTA E INDUSTRIAL C/RECUO MÍNIMO DE 4,00 M = 4/5

4ª Conforme citado  na 1ª consideração, adotando o  código 02 o plano prevê altura livre. 

Todos os prédios com mais de 3 pavimentos deverão manter a partir do 4º pavimento 

exclusive, afastamentos laterais equivalentes a 2,00 metros e a partir do 8º pavimento 

exclusive, afastamentos laterais de 0,50 metros para cada pavimento adicional (texto 

alterado pela Lei 7.865/07). Para construções no recuo de fundos, a altura máxima será 

de 5m, inclusive o telhado.

5ª Os lotes referentes ao código 05 são isentos de recuo de ajardinamento. O recuo de 

Fundos será de 1/10 da profundidade do lote e nunca inferior a 3m.

Tabela 2- Regime urbanístico
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GARAGEM EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL E DE SERVIÇO

UNIDADE TERRITORIAL

UTI, UTM, UTCS, PCS, CCS

Nº DE VAGAS

1. PRÉDIOS ATÉ 1.500,00 M² DE ÁREA COMPUTÁVEL = 1 VAGA PARA 
CADA 100M²

2. PRÉDIOS ENTRE 1.500,01 E 2.500,00 M²DE ÁREA COMPUTÁVEL = 1 
VAGA PARA CADA 85,00M²

3. PRÉDIOS ACIMA DE 2.500M² DE ÁREA COMPUTÁVEL = 1 VAGA PARA 
CADA 70M²

(Texto alterado pela Lei 8.047/08)

CIRCULAÇÕES

Faixas de 
acesso 

mínimas 
livres da 

construção

2,75m ATÉ 50 VAGAS DE ESTACIONAMENTO
5,50m ACIMA DE 50 VAGAS DE ESTACIONAMENTO

4,00m NOS TRECHOS EM CURVA

Rebaixo do 
meio-fio MÁXIMO DE 7,00m DE LARGURA E 50% DE TESTADA

Rampas

INÍCIO 4,00m DO ALINHAMENTO
DECLIVIDADE MÁXIMA = 20 %

LARGURA = 3,00 m ATÉ 50 VAGAS DE ESTACIONAMENTO EM 
RETA

5,00 m ACIMA DE 50 VAGAS DE ESTACIONAMENTO EM RETA
4,00 m ATÉ 50 VAGAS DE ESTACIONAMENTO EM CURVA

7,00 m ACIMA DE 50 VAGAS DE ESTACIONAMENTO EM CURVA

BOXES

Dimensões 2,40m x4,60 m

Corredores 
de 

circulação

30 GRAUS - 3,00m DE LARGURA / 45 GRAUS - 3,50m DE 
LARGURA/ 90 GRAUS - 5,00m DE LARGURA

5.2. Código de Edificações de Lajeado

EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS: 

Seção I - Condições gerais

Art. 108 - As edificações não residenciais deverão ter :

I - pé-direito mínimo de 2,80 m até 50 m², 3,00 m até 150 m² e 3,50 m acima disto;

Art. 112 - Refeitórios, cozinhas, copas, depósitos de gêneros alimentícios (despensas), 

lavanderias e ambulatórios deverão :

I - ser dimensionados conforme equipamento específico;

II - ter piso e paredes até a altura mínima de 2,00 m, revestidos com material liso, lavável, 

impermeável e resistente.

Tabela 3- Padrões para postos de abastecimento e garagem
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HOSPITAIS  E CONGÊNERES 

Seção X 

Art. 127 - As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares e congêneres, além 

das disposições da Seção I deste Capítulo, deverão:

I - ter pé-direito mínimo de 3,00 metros exceto em corredores e sanitários;

II - corredores com pavimentação de material liso, resistente, impermeável, lavável de 

acordo com o art. 71;

III - ter instalações sanitárias para uso público, compostas de vaso, lavatório (e mictório, 

quando masculino), em cada pavimento, dimensionado de acordo com o artigo 110;

IV - quando houver ampliação do prédio existente, a fossa e o sumidouro deverão ser 

dimensionados para atender a nova edificação;

V - quando com mais de um pavimento, possuir elevador para transporte de macas, não 

sendo o mesmo computado para cálculo de tráfego;

VI - ter instalações de energia elétrica de emergência.

Art. 128 - Todas as construções destinadas a estabelecimentos hospitalares e congêneres 

deverão obedecer a legislação estadual pertinente.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Art. 188 - As edificações deverão ser providas de instalações e equipamentos de proteção 

contra incêndio, de acordo com as prescrições das normas brasileiras e da legislação 

municipal específica.

Parágrafo Único - No que diz respeito aos aspectos construtivos da edificação, deverão 

ser observadas as disposições legais relativas a:

a ) saídas de emergência de acordo com a norma NB-208 e NBR 9077;

b) saída eventual por pavimento;

c) isolamento de riscos;

d) reserva de água para incêndio
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INSTALAÇÕES DE CALDEIRAS

Art. 199 - As caldeiras em qualquer edificação ou estabelecimento, devem ser instaladas 

em local específico para tal fim.

Parágrafo Único - Excetuam-se destas disposições as pequenas unidades com capacidade 

de produção de vapor de até 200 kg/h.

Art. 200 - As casas de caldeiras devem satisfazer aos seguintes requisitos:

I - constituir prédio separado, construído de material resistente ao fogo, podendo ter 

apenas uma parede adjacente à edificação, com resistência ao fogo de 4 h, tendo as 

outras paredes afastadas de, no mínimo, 3,00 m de outras edificações no mesmo lote, 

das divisas do lote e do alinhamento predial.

II - estar afastadas dos depósitos de combustíveis líquidos e gasosos conforme normas 

técnicas vigentes;

III - não serem utilizadas para quaisquer outras finalidades;

IV - dispor de, pelo menos, duas saídas amplas e permanentemente desobstruídas, 

localizadas em paredes opostas, ou uma face totalmente livre, guarnecida por esquadria 

de material incombustível com ventilação permanente;

V - dispor de acesso fácil e seguro necessário à operação e manutenção da caldeira;

VI - ter sistemas adequados de captação dos gases provenientes da combustão e 

de lançamento dos mesmos para fora dos recintos das caldeiras, isolados de partes 

combustíveis da edificação, ou separados por distância mínima de 0,50 m;

VII - dispor de ventilação e iluminação adequadas;

VIII - ter sistemas de iluminação de emergência;

IX - ter válvula para fechamento manual do suprimento de combustível, em posição 

próxima da entrada, preferentemente externa a esta.

Art. 201 - Será admitida , excepcionalmente, a instalação de caldeiras no interior da 

edificação, devendo, neste caso, o local de instalação ser dotado de isolamento térmico e 

compartimentado, sem prejuízo das demais disposições do artigo anterior, obedecendo 

ao disposto na legislação pertinente, exceto saída independente.

Parágrafo Único - Quando, para isolamento, for necessária a colocação de porta corta-

fogo e não houver iluminação suficiente na casa de caldeiras, a mesma deverá ser 

mantida aberta, devendo, ser dotada de dispositivo de fechamento automático em caso 

de incêndio.
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5.3. Acessibilidade

 A edificação atenderá à norma de acessibilidade à edificações, mobiliário espaços 

e equipamentos urbanos, dispostas na NBR 9050, 3ª edição, 2015. O objetivo da norma é 

fornecer critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade, garantindo o aproveitamento 

autônomo e seguro do espaço urbano e rural.

 De acordo com a NBR 9050, os serviços de saúde devem atender os seguintes 

itens:

10.10.1 Nos locais de serviços de saúde que comportem internações de pacientes, pelo 

menos 10 %, com no mínimo um dos banheiros em apartamentos, devem ser acessíveis. 

Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10 % sejam adaptáveis.

10.10.2 Os ambulatórios, postos de saúde, prontos-socorros, laboratórios de análises 

clínicas, centros de diagnósticos, entre outros, devem ter pelo menos 10 % de sanitários 

acessíveis, conforme Seção 7. Nos pavimentos onde houver sanitários deve ser garantido 

no mínimo um sanitário acessível. Pelo menos uma das salas, para cada tipo de serviço 

prestado, deve ser acessível e estar em rota acessível.

10.10.3 Nos locais mencionados em 10.10.2, quando houver local para espera com 

assentos fixos, estes devem atender ao descrito em 8.9 e garantir 5 %, com no mínimo 

um, de assentos para P.O. (pessoas obesas), conforme 4.7. 

5.4. Conforto Térmico 

 Para conforto térmico dos ambientes serão considerados os parâmetros para 

instalações de ar-condicionado estabelecidos na NBR 16401-01, NBR 16401-02 e NBR 

16401-3, do ano de 2008.

NBR 16401-01: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários.

Parte 1: Projeto das instalações

NBR 16401-02: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários.

Parte 2: Parâmetros de conforto térmico

NBR 16401-03: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários.

Parte 3: Qualidade do ar interior 
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5.5. Saídas de emergência em edifícios  

 O projeto atenderá à Norma Brasileira NBR 9077, 2001 referente à saídas de 

emergência em edifícios. A NBR 9077 estabelece regras relativas à segurança de 

edificações em caso de incêndio.  A partir de uma série de especificações para possibilitar 

o acesso de bombeiros e outros agentes externos, o combate ao fogo e garantir segurança 

e agilidade na evacuação.

 De acordo com as norma mencionada, a edificação classifica-se como serviços de 

saúde e institucionais, H-3. 

H-3 Hospitais e assemelhados: Hospitais, casas de saúde, prontos-socorros, clínicas 

com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e 

puericultura e outros.

 A NBR 9077 apresenta classificação das edificações quanto à altura, dimensões 

em planta e quanto às características construtivas. Também fornece dados para 

dimensionamento das saídas, os parâmetros estabelecidos para a classificação H-3 

são as seguintes: Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,00 m2 de área de 

ambulatório. Além disso, apresenta distâncias máximas a serem percorridas e número de 

saídas e tipos de escada. Essas informações podem ser consultadas nas tabelas anexas à 

norma.

 Em relação à unidade de passagem, a NBR 9077 estabelece que a largura mínima 

para a passagem de uma fila de pessoas é 0,55m. As larguras mínimas das saídas a serem 

adotadas, em qualquer caso, devem ser de 1,10m (duas unidades de passagem) e 0,55m 

para as ocupações em geral, com a seguinte ressalva: ter 2,20m para permitir a passagem 

de macas, camas e outros, nas ocupações do grupo H, divisão H-3.

 A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, e outros, é dada pela 

seguinte fórmula: N = P/C

N = número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro

P = população

C = capacidade da unidade de passagem

 A norma determina que para H-3 a capacidade da unidade de passagem é de 30 

para acessos e descargas, 22 para escadas e rampas e 30 para portas.

 Para a elaboração do projeto, posteriormente, serão observadas todas as 

regulamentações do código estabelecidas para cada um desses usos, inclusive quanto à 

equipamentos de proteção contra incêndio, instalações e prevenção.
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5.6. Código de Proteção Contra Incêndio de Porto Alegre

Lei complementar 420/2001

 Complementando as definições da NBR 9077, o Código de Proteção Contra 

Incêndio estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio 

e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público.  

 Cada edifício é classificado conforme sua ocupação (a partir da tabela usada na 

NBR 9077), sua altura e área de pavimento, estabelecendo exigências de acordo com 

esses parâmetros.

5.7. RDC nº 50 - 2002 

 A RDC (Resolução de Diretoria Colegiada) nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 dispõe 

sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação 

de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS). A seguir foram 

listados itens da RDC 50 que servirão como diretrizes e parâmetros para a elaboração do 

projeto, são eles:

UNIDADE FUNCIONAL 1 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Nº DA 
ATIVIDADE AMBIENTE QUANTIDADE DIMENSÃO MÍNIMA INSTALAÇÕES

1.1 Sala de atendimento 
individualizado 1 9 m² HF

1.5

Sala de armazenagem 
e distribuição 

de alimentos de 
programas especiais

1,0 m² por tonelada 
para empilhamentos 
com h.= 2,0 m e com 

aproveitamento 
de 70% da m³ do 

ambiente

1.7; 1.8 Consultório 
indiferenciado

NC= (A.B):(C.D.E.F)*

7,5 m² com dim. 
mínima = 2,2m HF

1.7; 1.8 Consultório 
odontológico 9 m² HF; FAM; FVC

AMBIENTES DE APOIO:
-Sala de espera para pacientes e acompanhantes
-Área para registro de pacientes / marcação
-Sala de utilidades
-Depósito de material de limpeza
-Sanitários para pacientes e público (mas. e fem.)
-Banheiros para pacientes (1 para cada quarto)
*-Sanitários para funcionários
*-Depósito de equipamentos
*-Área para guarda de macas e cadeira de rodas
*-Sala administrativa
*-Copa
*NC= Nº de consultórios/cadeiras(odont.) necessários (as)
A= Pop. da área; B= Nº de consultas/habitante/ano; C=Nº de meses do ano; E=Nº de consultas/turno de 
atendimento; D=Nº de dias úteis do mês; F=Nº de turnos de atendimentos

Tabela 4- Dimensionamento e quantificação, atendimento ambulatorial
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UNIDADE FUNCIONAL 2 - ATENDIMENTO IMEDIATO

Nº DA 
ATIVIDADE AMBIENTE QUANTIDADE DIMENSÃO MÍNIMA INSTALAÇÕES

2.1;2.2
Área externa para 
desembarque de 

ambulâncias
1 21,00 m² de área 

coberta

UNIDADE FUNCIONAL 3 - INTERNAÇÃO

Nº DA 
ATIVIDADE AMBIENTE QUANTIDADE DIMENSÃO MÍNIMA INSTALAÇÕES

2.2.4 Posto de enfermagem 
/ prescrição médica

1 posto a cada 30 
leitos 6 m² HF; EE

3.1.3 Sala de serviço
1 sala para 

cada posto de 
enfermagem

5,7 m² HF; EE

3.1.1`a 
3.1.5;4.5.9; 

4.7.2.;4.7.3;3.2.1
Quarto de adulto

A cada 30 leitos 
ou fração deve 

existir no mínimo 
1 quarto para 
situações que 

requeiram 
isolamento

10,0m² = quarto de 1 
leito, ou 14,0m² com 
dimensão mínima de 
3,0m no caso do uso 
para “PPP” (pré-parto/
parto/pós-parto)

7,0 m² por leito = 
quarto de 2 leitos 

6,0 m² por leito = 
enfermaria de 3 a 6 
leitos

nº máximo de leitos 
por enfermaria: 6

distância entre leitos 
paralelos = 1m

Distância entre leito e 
paredes:

cabeceira = 
inexistente; pé do 
leito = 1,2 m; lateral = 
0,5m

HF;HQ;FO;FAM; 
EE;ED; FVC 
( no caso 

do uso para 
“PPP”);EE;AC ¹

AMBIENTES DE APOIO:
Sala de utilidades
-Banheiro para acompanhantes na pediatria (quando existir enfermaria) 
-Sanitários para público e funcionário ( mas. e fem. )
 -Rouparia 
-Depósito de material de limpeza 
-Banheiro para pacientes (cada quarto ou enfermaria, exceto lactente, deve ter acesso direto a um 
banheiro, podendo este servir a no máximo 2 enfermarias) 
*-Área para guarda de macas e cadeira de rodas
*-Sala administrativa
*-Sanitários para funcionários
*-Sala de estar para pacientes, acompanhantes e visitantes
*-Depósito de equipamentos e materiais
*-Copa de distribuição

Tabela 5- Dimensionamento e quantificação, atendimento imediato

Tabela 6- Dimensionamento e quantificação, internação



50

UNIDADE FUNCIONAL 7 - APOIO ADMINISTRATIVO

Nº DA 
ATIVIDADE AMBIENTE QUANTIDADE DIMENSÃO MÍNIMA INSTALAÇÕES

7.1.1 e 7.2.1 Sala de direção A depender 12 m²

AED7.1 Sala de reuniões A depender 2 m² por pessoa

7.1 Sala administrativa A depender 5,5 m²

AMBIENTES DE APOIO:
Serviços administrativos:
- Sanitários para funcionários e público
- Copa
- Depósito de material de limpeza

UNIDADE FUNCIONAL 7 - APOIO LOGÍSTICO  | Processamento de roupa

Nº DA 
ATIVIDADE AMBIENTE QUANTIDADE DIMENSÃO MÍNIMA INSTALAÇÕES

8.1 Processamento de 
roupa

Deve existir 
quando houver 
internação de 
pacientes. A 

unidade pode 
estar dentro ou 

fora do EAS

•EAS que processem 
até 100 kg de roupa/

dia=26 m²
•EAS que processem 
de 100 a 200 kg de 
roupa/dia=36 m²

•EAS que processem 
de 201 a 400 kg de 
roupa/dia=60 m²

...
Cálculo do peso para 
EAS com internação 
PRP=TP.KDP.7dias 

NDT

8.1.2
Sala para recebimento, 
pesagem, classificação 
e lavagem (área “suja”)

1 25 % da área total (+ 
DML e banheiro) HF;E; CD

8.1.3

Salão de 
processamento 

composto de (área 
“limpa”)

•Área para 
centrifugação, 

secagem, costura, 
passagem, separação 

e dobragem e 
armazenagem/

distribuição

1 para cada área

45 % da área total 
(com DML)

Armazenagem e 
distribuição (30% da 

área total)

HF;E;CD;ADE

8.1.8 Rouparia
1 em cada unidade 

funcional que 
tenha pacientes

2,2 m². Pode ser 
substituída por 

armários exclusivos 
ou carros roupeiros

Documentação e informação:
- Salas administrativas
-Sanitários para funcionários
- Salas de espera

Tabela 7- Dimensionamento e quantificação, apoio administrativo

Tabela 8- Dimensionamento e quantificação, processamento de roupa

As áreas de apoio logístico referente a lavanderia e rouparia do projeto serão diferentes da atividade descrita 
na RDC - 50, com isso não será necessário adotar todas as especificações da tabela acima.
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UNIDADE FUNCIONAL 8- APOIO LOGÍSTICO |Central de administração de materiais e equipamentos

Nº DA 
ATIVIDADE AMBIENTE QUANTIDADE DIMENSÃO MÍNIMA INSTALAÇÕES

8.2.1
Área para 

recebimento, inspeção 
e registro

1 10% da área de 
armazenagem

8.2.2 Área para 
armazenagem

1 subdividido em 
grupos afins A depender

8.2.3 Área de distribuição 1 10% da área de 
armazenagem

8.2.2
Área para guarda de 

macas, cadeira de 
rodas

3,0 m²

UNIDADE FUNCIONAL 8- APOIO LOGÍSTICO |Conforto e Higiene 

Nº DA 
ATIVIDADE AMBIENTE QUANTIDADE DIMENSÃO MÍNIMA INSTALAÇÕES

8.6.1, 8.6.2, 8.6.4
Sanitário para 

paciente, doador e 
público (1)

1 para cada sexo 
por unidade 
requerente

Individual: 1,6 m² com 
dimensão mínima = 

1,2 m

Individual p/ 
deficientes: 3,2m² 

com dimensão 
mínima = 1,7 m

Coletivo: 1 bacia 
sanitária e 1 lavatório 
para cada grupo de 

6 pessoas. Dimensão 
mínima = 1,7 m

HF

8.6.1 Banheiro para 
paciente interno (1)

1 para cada 2 
enfermarias ou 

quartos

Individual: 3,6 m² com 
dimensão mínima = 

1,7 m

Individual p/ 
deficientes: 4,8 

m² com dimensão 
mínima = 1,7 m

Box chuveiro: 
dimensões mínimas = 

0,8m x 1,0 m

Box chuveiro 
p/ deficientes: 

dimensões mínimas = 
0,9m x 1,1 m

Coletivo: 1 bacia 
sanitária, 1 lavatório e 
1 chuveiro para cada 

6 leitos. Dimensão 
mínima = 1,7 m

HF;HQ;ADE

8.6.1, 8.6.2, 8.6.4
Área para guarda de 

pertences de paciente, 
doador e público

1 em cada unidade 
requerente 0,3 m² por pessoa

Tabela 9- Dimensionamento e quantificação, central de materiais e equipamentos

Tabela 10- Dimensionamento e quantificação, conforto e higiene



52

Nº DA 
ATIVIDADE AMBIENTE QUANTIDADE DIMENSÃO MÍNIMA INSTALAÇÕES

8.6.3
Vestiário central para 
funcionários e alunos 

(1)
1 para cada sexo

0,5 m² por 
funcionário/turno, 

sendo 25% para 
homens e 75% para 
mulheres. 1 bacia 

sanitária, 1 lavatório 
e 1 chuveiro a cada 
10 funcionários (2)

HF;HQ

8.6.3
Sanitário para 

funcionários e alunos 
(1) 1 para cada 

sexo por unid. 
requerente

1 bacia sanitária e 
1 lavatório cada 10 

funcionários (2)
HF

8.6.3
Banheiro para 

funcionários e alunos 
(1)

1 bacia sanitária, 1 
lavatório e 1 chuveiro 
a cada 10 funcion. (2)

HF;HQ;ADE

8.6.3
Área para guarda 
de pertences de 

funcionários e alunos 1 em cada unidade 
requerente

0,3 m² por pessoa

8.6.4 Sala de espera para 
público 1,3 m² por pessoa

(1) - Os sanitários e banheiros p/ deficientes tem de dar condições de uso à portadores de deficiência 
ambulatorial conforme norma da ABNT NBR 9050.
(2) Segundo a NR 24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, do Ministério do Trabalho.
- Cada unidade requerente do EAS deve possuir ao menos um sanitário individual p/ deficientes ( mas. e 
fem. ) para pacientes, doador e público com as dimensões citadas, caso não haja sanitários coletivos nestas 
unidades. É possível a existência de somente um conjunto desses sanitários, caso exista mais de uma unidade 
em um mesmo pavimento, e este não possua deslocamentos até os sanitários maiores do que 80,00 m;
- Unidades que só possuam funcionários de um único sexo, ou cujo número de funcionários masculinos ou 
de funcionários femininos seja inferior à 3 (três), podem possuir um único sanitário ou banheiro para uso 
do sexo majoritário, desde que o deslocamento até outros sanitários de uso do sexo minoritário não sejam 
maior do que 80,00 m. Esta questão deve estar devidamente justificada no projeto;
- Nos sanitários e banheiros coletivos e vestiários centrais, 5% no mínimo do total de cada peça sanitária, deve 
ser adequado ao uso de pessoas portadora de deficiência ambulatória, conforme NBR 9050, obedecendo 
o mínimo de uma peça de cada. Nesses casos o box com bacia sanitária para deficientes deve possuir 
dimensões mínimas iguais à 1,5m x 1,7m;

UNIDADE FUNCIONAL 8- APOIO LOGÍSTICO |Limpeza e zeladoria
Nº DA 

ATIVIDADE AMBIENTE QUANTIDADE DIMENSÃO MÍNIMA INSTALAÇÕES

8.9.1
Sala para equipamento 
de geração de energia 

elétrica alternativa
1 

De acordo com 
as normas da 

concessionária local e 
com o equipamento

EE;ED

8.9.1; 8.9.3
Área para caldeiras ¹ 1. A depender 

A depender  dos 
equipamentos 

utilizados

EE (ar condicion. 
e bombas);ADE

Casa de caldeiras ¹
1 (de cada).A 
depender das 

atividades do EAS8.9.1
Sala para 

equipamentos de ar 
condicionado

8.9.3 Unidade de 
tratamento de esgoto

1. Tem de existir 
quando for lança-
do em rios ou lagos

ADE

8.9.4 Garagem
No mínimo 2 vagas 
para ambulâncias. 
Conforme código 

de obras local.8.9.4 Estacionamento

Tabela 11- Dimensionamento e quantificação, limpeza e zeladoria
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ESTACIONAMENTOS:

 De acordo com os serviços prestados e população usuária do EAS, devem ser 

previstos locais de estacionamento para as viaturas de serviço e de passageiros, sendo 

consideradas para quantificação do número de vagas as orientações dos códigos de 

obras municipais, ficando estabelecido para os EASs com internação situados em cidades 

onde o código de obras é omisso em relação a esse assunto, uma área mínima de 12,00 

m² ou uma vaga para veículo a cada quatro leitos. 

 Junto às calçadas, os meios-fios (guias) devem ser rebaixados de modo a permitir 

o tráfego de cadeira de rodas ou macas.

 Para estacionamentos com até 100 vagas, devem existir duas vagas reservadas a 

deficientes ambulatórios. Estacionamentos acima de 100 vagas devem possuir 1% dessas 

destinados a esses deficientes, conforme norma NBR-9050 da ABNT.

CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS:

Corredores:

 Os corredores destinados à circulação de pacientes devem possuir corrimãos em 

ao menos uma parede lateral a uma altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com finalização 

curva. Os bate-macas podem ter também a função de corrimão.

 Os corredores de circulação de pacientes ambulantes ou em cadeiras de rodas, 

macas ou camas, devem ter a largura mínima de 2,00 m para os maiores de 11,0m e 

1,20m para os demais, não podendo ser utilizados como áreas de espera.

 Os corredores de circulação de tráfego intenso de material e pessoal devem ter 

largura mínima de 2,00 m, não podendo ser utilizados como área de estacionamento de 

carrinhos.

 Os corredores destinados apenas à circulação de pessoal e de cargas não 

volumosas devem ter largura mínima de 1,20 m.

Portas:

 Todas as portas de acesso a pacientes devem ter dimensões mínimas de 0,80 (vão 

livre) x 2,10 m, inclusive sanitários.

 Todas as portas utilizadas para a passagem de camas/macas e de laboratórios 

devem ter dimensões mínimas de 1,10 (vão livre) x 2,10 m, exceto as portas de acesso as 

unidades de diagnóstico e terapia, que necessitam acesso de maca. As salas de exame ou 

terapias têm de possuir dimensões mínimas de 1,20 x 2,10 m.
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 As portas de banheiros e sanitários de pacientes devem abrir para fora do 

ambiente, ou permitir a retirada da folha pelo lado de fora, a fim de que sejam abertas 

sem necessidade de empurrar o paciente eventualmente caído atrás da porta. As portas 

devem ser dotadas de fechaduras que permitam facilidade de abertura em caso de 

emergência e barra horizontal a 90 cm do piso.

CIRCULAÇÕES VERTICAIS:

 · EAS com até dois pavimentos (inferior ou superior), incluindo térreo – fica 

dispensado de elevador ou rampa. Neste caso a movimentação de pacientes poderá ser 

feita através de escada com equipamentos portáteis ou plataforma mecânica tipo plano 

inclinado adaptada à escada, no caso do paciente precisar ser transportado;

 · EAS com até de dois pavimentos (inferior ou superior), inclusive térreo que exerça

atividades de internação, cirurgias não ambulatoriais, parto-cirúrgico e procedimentos 

médicos com a utilização de anestesia geral, localizadas em pavimento(s) diferente(s) 

do de acesso exterior - deve possuir elevador de transporte de pacientes em macas ou 

rampa;

 · EAS com mais de dois pavimentos – deve possuir elevador ou rampa;

 ·EAS com mais de dois pavimentos que exerça atividades de internação, cirurgias 

não ambulatoriais, parto-cirúrgico e procedimentos médicos com a utilização de anestesia 

geral, localizadas em pavimento(s) diferente(s) do de acesso exterior - deve possuir 

elevador de transporte de pacientes em macas;

 ·  EAS localizado em edificação de multiuso com mais de dois pavimentos e que 

exerça suas

atividades em um único pavimento diferente do de acesso exterior – deve possuir 

elevador. O elevador pode ou não ser do tipo de transporte de pacientes em macas.

 ·  EAS localizado em edificação de multiuso com mais de dois pavimentos que 

desenvolva

atividades de internação, cirurgias não ambulatoriais, parto cirúrgico e procedimentos 

médicos com a utilização de anestesia geral, localizadas em pavimentos diferentes do 

pavimento de acesso exterior – deve possuir elevador de transporte de pacientes em 

macas.

 ·  EAS em edificação de multiuso com mais de dois pavimentos, que desenvolva 

atividades diferentes das explicitadas no item anterior e localizadas em pavimento(s) 

diferente(s) do pavimento de acesso exterior – deve possuir elevador. O elevador pode 

ou não ser do tipo de transporte de pacientes em macas
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Escadas:

 As escadas que, por sua localização, se destinem ao uso de pacientes, têm de ter 

largura mínima de 1,50m e serem providas de corrimão com altura de 80 cm a 92 cm do 

piso, e com finalização curva.

 Nas unidades de internação, a distância entre a escada e a porta do quarto (ou 

enfermaria) mais distante não pode ultrapassar de 35,00m;

 Escadas destinadas ao uso exclusivo do pessoal têm de ter largura mínima de 

1,20m;

 Nenhuma escada pode ter degraus dispostos em leque, nem possuir prolongamento 

do patamar além do espelho (bocel);

 Nenhum lance de escada pode vencer mais de 2,00m sem patamar intermediário;

Rampas:

 Rampas só podem ser utilizadas como único meio de circulação vertical quando 

vencerem no máximo dois pavimentos independentemente do andar onde se localiza. 

Ex.: poderá ser do térreo ao 2º pavimento, ou do 10º ao 12º pavimento. É livre o número 

de lances quando complementada por elevadores para pacientes;

 A largura mínima será de 1,50m, declividade conforme tabela a seguir e patamares 

nivelados no início e no topo. Rampa só para funcionários e serviços pode ter 1,20 m de 

largura;

Elevadores:

 Nos casos não descritos nesta resolução, é adotada como complementar as 

normas da ABNT NBR-14712 – Elevadores elétricos – Elevadores de carga, monta-cargas 

e elevadores de maca – Requisitos de segurança para projeto, fabricação e instalação e 

NBR NM-207 – Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de segurança construção 

e instalação e aos dispositivos legais do Ministério do Trabalho, bem como às seguintes 

especificações adicionais:

- Capacidade: 

A instalação tem de ser capaz de transportar em cinco minutos:

- 8% da população onde houver monta-cargas para o serviço de alimentação e material; e

- 12% da população onde não houver monta-cargas

- Para transporte de pacientes em maca:

Ao menos um dos elevadores para pacientes em macas do EAS deve obedecer ao item 

B.3.2 do capítulo Condições de Segurança contra Incêndio da Resolução.
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 As dimensões internas mínimas da cabine do elevador são de no mínimo 2,10m x 

1,30m.

 O elevador deve ter portas de correr simultâneas na cabine e no pavimento, 

sendo a largura mínima da porta igual a 0,90 m quando essa estiver colocada na menor 

dimensão da cabine e 1,10 m quando colocada na maior dimensão.

- Para pacientes não transportados em maca, demais passageiros e materiais:

 Ao menos um dos elevadores para passageiros do EAS deve obedecer aos dispostos 

na norma da ABNT NBR-13.994 – Elevadores para transporte de pessoas portadoras de 

deficiência.

CONFORTO ACÚSTICO:

 Normas da ABNT: NBR10.152- níveis de ruído para conforto acústico e NBR 12.179 

–Tratamento acústico em recintos fechados.

CONFORTO LUMINOSO A PARTIR DE FONTE NATURAL:

 Normas a serem seguidas: NBR 5413 – Iluminância de interiores.

 Há demandas específicas dos diferentes ambientes funcionais dos EAS quanto a 

sistemas de controle de suas condições de conforto luminoso, seja pelas características 

dos grupos populacionais que os utilizam, seja pelo tipo de atividades ou ainda pelos 

equipamentos neles localizados.

PROJETO BÁSICO

Barreiras físicas:

Sanitários nos Compartimentos Destinados ao Preparo e Cocção de Alimentos

 - Sanitários franqueados para outros tipos de população do EAS não podem ser 

compartilhados pelo pessoal que manuseia alimentos; 

 - A localização destes sanitários no âmbito da própria unidade funcional é 

obrigatória

Banheiro na Sala de Recepção, Classificação, Pesagem e Lavagem de Roupas Sujas

 - Este banheiro deve servir de barreira ao acesso a sala de recepção, ....e dispor de 

bacia sanitária, lavatório e chuveiro próprios. Deve ainda possuir entrada e saída distintas.

Colocação de Lavatórios/pias/lavabos cirúrgicos

Compartimentos Destinados à Internação de Pacientes Adultos e Infantis: Cada quarto ou 

enfermaria de internação deve ser provido de banheiro exclusivo, além de um lavatório/pia 

para uso da equipe de assistência em uma área anterior a entrada do quarto/enfermaria 
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ou mesmo no interior desses, fora do banheiro. Um lavatório/pia externo ao quarto ou 

enfermaria pode servir a no máximo 4 (quatro) quartos ou 2 (duas) enfermarias.

PROJETO EXECUTIVO

Acabamentos de Paredes, Pisos, Tetos e Bancadas

 Os requisitos de limpeza e sanitização de pisos, paredes, tetos, pias e bancadas 

devem seguir as normas contidas no manual Processamento de Artigos e Superfícies em 

Estabelecimentos de Saúde 2ª edição, Ministério da Saúde / Coordenação de Controle de 

Infecção Hospitalar. Brasília-DF, 1994 ou o que vier a substituí-lo.

 Os materiais adequados para o revestimento de paredes, pisos e tetos de 

ambientes de áreas críticas e semicríticas devem ser resistentes à lavagem e ao uso de 

desinfetantes, conforme preconizado no manual anteriormente citado.

 Devem ser sempre priorizados para as áreas críticas e mesmo nas áreas semicríticas, 

materiais de acabamento que tornem as superfícies monolíticas, com o menor número 

possível de ranhuras ou frestas, mesmo após o uso e limpeza frequente.

Rodapés

 A execução da junção entre o rodapé e o piso deve ser de tal forma que permita 

a completa limpeza do canto formado. Rodapés com arredondamento acentuado, além 

de serem de difícil execução ou mesmo impróprios para diversos tipos de materiais 

utilizados para acabamento de pisos, pois não permitem o arredondamento, em nada 

facilitam o processo de limpeza do local, quer seja ele feito por enceradeiras ou mesmo 

por rodos ou vassouras envolvidos por panos.

 Especial atenção deve ser dada a união do rodapé com a parede de modo que 

os dois estejam alinhados, evitando-se o tradicional ressalto do rodapé que permite o 

acúmulo de pó e é de difícil limpeza.

 • Os critérios para as instalações prediais ordinárias e especiais podem ser 

consultados na RDC-50.
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5.8. Manual NEUFERT

Saúde

Sistema de coordenação modular segundo DIN 18000

 Na construção de edifícios da saúde recomenda-se o módulo básico de 12m=1,20m. 

No caso de esta relação de medidas ser muito grande, pode-se utilizar variações como 

6m ou 3m. 

Sistema modular

 Para um sistema de posicionamento de pilares com intervalos de 7,20m ou 

7,80m, tem-se um resultado espacial favorável para as diversas áreas funcionais. Lajes de 

concreto armado não devem apresentar saliências inferiores (lajes planas) para facilitar a 

passagem das instalações técnicas. 

Orientação

 A face favorável, para setores de tratamento e funcionais, localiza-se entre Noroeste 

e Nordeste, passando pelo Norte (considerar o rebatimento oposto para o hemisfério Sul. 

Para quartos de pacientes é favorável a situação Sudoeste e Sudeste: sol da manhã, pouca 

concentração de calor, sem necessidade de brises, temperaturas amenas no período da 

tarde. Os recintos situados no sentido Este- Oeste recebem insolação intensa no verão e 

muito pouca no inverno. 

Portas

 Portas-padrão (medidas em obra não acabada): 88x213cm

 Passagem de leitos: 126-137 x 213cm

 Portas de corredor: 240x240 cm/2 folhas

Elevadores

 As cabinas destinadas a transporte de camas necessitam de dimensionamento 

suficiente para transporte da cama com dois enfermeiros acompanhantes.

 Outras informações podem ser obtidas no NEUFERT, como princípios e 

regulamentos sobre projetos, necessidades e relações espaciais,  dimensões dos 

ambientes, mobiliário e objetos. 
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6. REFERENCIAIS 
DE ARQUITETURA
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6.1. CENTRO SÓCIO-SANITÁRIO PUTGET DOLORS ALEU 

ARQUITETOS:  Pinearq | Albert de Pineda Alvarez

LOCALIZAÇÃO: Barcelona, Espanha

ÁREA: 7.500 m²

ANO DO PROJETO: 2009

Figura 29- Localização do Centro Sócio-Sanitário Putget Dolors Aleu

Figura 30- Fachada sudeste do Centro Sócio-Sanitário Putget Dolors Aleu
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 O equipamento sócio-sanitário público localiza-se no encontro da ronda General 

Mitre e Rua Marques de Santa Anna, em uma área urbana consolidada de Barcelona. A 

volumetria e os alinhamentos da edificação foram determinados de acordo com o entorno. 

Dessa forma, a volumetria do edifício tem duas escalas diferentes, com sete pavimentos 

na ronda General Mitre e com três pavimentos no lado oposto, acompanhando a Rua 

Marques de Santa Anna. 

 O edifício tem seis pavimentos dedicados exclusivamente aos dormitórios, com 

118 leitos no total. A localização dos quartos foi independente da volumetria, resultando 

em aberturas com diferentes posições na fachada. Para unificar a fachada optou-se por 

utiliza um módulo, a dimensão do modulo permitiu a flexibilização da composição formal 

da fachada. 

 Funcionalmente, o edifício apresenta duas plantas de serviços gerais (subsolo e 

térreo), seis plantas com unidades de quartos e uma planta técnica destinada aos serviços 

de instalações.  Em relação à materialidade, foram utilizados materiais modulares e 

pré-fabricados. O volume principal foi revestido com chapa metálica e também foram 

utilizados painéis de GRC em uma das fachadas, com um acabamento de lâminas de 

madeira, com a intenção de um aspecto mais doméstico (ARCHDAILY BRASIL, 2013). Os 

módulos de proteção solar que ficam em frente às aberturas transparentes da fachada 

são móveis e permitem o controle da entrada de luz. 

Figura 31- Perspectiva do Centro Sócio-Sanitário Putget Dolors Aleu
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CIRCULAÇÃO VERTICALÁREA DE CONVIVÊNCIA QUARTO DUPLO COM SANITÁRIO

QUARTO INDIVIDUAL COM SANITÁRIOSERVIÇOS | APOIO ÁREA VERDE

ESTAR

PLANTA BAIXA TÉRREO PLANTA BAIXA 1º e 2ºPAVIMENTO PLANTA BAIXA 3º AO 6º PAVIMENTO

 O acesso principal localiza-se no térreo, na esquina sul e sudoeste do terreno, 

deixando do seu lado direito um terraço de uso privado para o centro sanitário. O térreo 

organiza-se em duas faixas. De um lado situa-se a área de convivência com cafeteria, 

sala de reabilitação e as salas de uso polivalente e serviços, essas salas são divididas por 

divisórias móveis, permitindo que os ambientes sejam integrados. Na outra faixa está 

distribuído o programa administrativo e de serviços. 

 As plantas do 1º e 2º pavimento também são organizadas em faixas, nas duas faixas 

localizam-se os dormitórios individuais e duplos, com orientação solar sudeste e nordeste. 

Já nos pavimentos superiores, em uma das faixas  situa-se a hospedagem e acolhimento, 

enquanto em outra localizam-se as áreas de serviços e apoio.  Os dormitórios, situados 

no 3º ao 6º pavimento, possuem orientação solar sudeste, enquanto as áreas de serviços 

apresentam orientação nordeste.  Além disso, todos os pavimentos apresentam áreas de 

estar distribuídas e  os pavimentos do 3º ao 6º possuem terraços. Todos os serviços que 

possuem a fachada com vidro têm uma proteção para a incidência solar feita com brise-

soleil de madeira. No subsolo são realizadas as cargas e descargas, para isso o espaço 

conta com uma doca, situada no centro do espaço. A iluminação do subsolo é através de 

aberturas zenitais, clarabóias.  

Figura 32, 33 e 34 - Planta baixa térreo, 1º, 2º e 3º ao 6º pavimento

32 33 34
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6.2. PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ARQUITETOS:  Pinearq | Albert de Pineda Alvarez

LOCALIZAÇÃO: Vilanova i la Geltrú, Espanha

ÁREA: 8368.0 m²

ANO DO PROJETO: 2009

HOSPITAL

Figura 35- Localização da Plataforma de Serviços de Vilanova i la Geltrú

Figura 36- Plataforma de Serviços de Vilanova i la Geltrú
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 A Plataforma de Serviços localiza-se na rua Sant Josep de Vilanova i la Geltrú, em 

Barcelona. Na frente do edifício encontra-se o Hospital Sant Antoni Abat e uma igreja 

barroca, o restante das edificações do entorno imediato caracterizam-se por serem 

de baixa altura. O edifício foi projetado para atender as necessidades dos usuários do 

hospital, fornecendo hospedagem e apoio. 

 
A fachada do edifício que é voltada para a frente do Hospital tem altura de dois 
pavimentos, com as habitações do outro lado da rua. Para os critérios de projeto, 
o edifício prioriza a escala doméstica, tentando dar aos hóspedes o máximo de 
conforto e espaço, que passam longos períodos no centro. Para mais segurança, 
os espaços públicos externos e internos foram organizados para permitir um fácil 
controle de entrada e saída de hóspedes (ARCHDAILY BRASIL, 2014).

 O edifício é composto por três barras com diferentes alturas, o volume principal 

com 4 pavimentos está na frente nordeste do terreno. Com isso, o partido resultante 

apresenta formato em U que engloba um grande pátio verde. Em relação às orientações 

solares, o volume principal, voltado à Rua Raval de la Pastera, possibilita sombra no pátio. 

A fachada da Rua Sant Josep é a mais baixa, permitindo a entrada máxima de luz solar 

na área verde. Foram utilizados painéis brise-soleil horizontais na fachada sudoeste, 

orientados de modo a proteger a irradiação solar direta nos quartos. 

 A edificação foi projetada com caráter de residência, oportunizando ambientes 

que promovam as atividades sociais, tanto nos ambientes internos quanto externos. 

Além disso, o edifício também se relaciona com o contexto urbano em que está inserido.

Figura 37- Plataforma de Serviços de Vilanova i la Geltrú
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SERVIÇOS 

ATENDIMENTO E APOIO CANTINA QUARTO DUPLO COM SANITÁRIO ESTAR

CIRCULAÇÃO VERTICALQUARTO INDIVIDUAL COM SANITÁRIOESCRITÓRIOS, GABINETES
ADMINISTRATIVOS 

 O acesso principal é pela Rua Sant Josep, no lado sudoeste do terreno, no piso 

do nível térreo. Neste nível uma circulação horizontal percorre o lote de um lado a 

outro, permitindo o acesso aos diferentes usos: residência sócio-sanitária, hospital-dia, 

centro de reabilitação e uma área dedicada aos escritórios e gabinetes administrativos 

municipais. O acesso de serviços é pela fachada orientada a noroeste,  com uma área de 

carga e descarga conectada diretamente ao subsolo. Além da área de carga e descarga, 

no subsolo também encontra-se o estacionamento, cozinha, lavanderia, instalações e 

uma galeria subterrânea que conecta o prédio ao hospital.

 Por meio do zoneamento de usos, identifica-se que a cantina e a cozinha se 

situam em posição estratégica no térreo, de modo a garantir o seu funcionamento para o 

hospital-dia e para a residência. 

O hospital de dia tem uma capacidade de 60 pessoas e desenvolve o papel 
da terapia de grupo em um grande espaço aberto com vista para o jardim, 
desfrutando ao mesmo tempo da privacidade e conforto, através do contato com 
o ambiente externo (DIVISARE, 2013, tradução nossa).

 Nos três pavimentos superiores situam-se as áreas da residência. Próximo ao 

núcleo de escadas e elevadores encontra-se o setor de estar e jantar, com um caráter 

doméstico, acolhedor e confortável. O espaço de estar é dividido dos dormitórios por 

meio de uma porta que garante a privacidade e separação dos espaços. 

PLANTA BAIXA TÉRREO PLANTA BAIXA PAVIMENTOS SUPERIORES

Figura 38, 39 - Planta baixa térreo e pavimentos superiores
38 39
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Figura 40- Localização Livsrum, Centro de Assessoria ao Câncer 

6.3. LIVSRUM - CENTRO DE ASSESSORIA AO CÂNCER

ARQUITETOS:  EFFEKT

LOCALIZAÇÃO: Næstvedgade, 2100 Copenhagen, Dinamarca

ÁREA: 740.00 m²

ANO DO PROJETO: 2013

Figura 41- Livsrum, Centro de Assessoria ao Câncer 



67

 Livsrum é um projeto assinado pelo escritório EFFEKTs, para um novo centro de 

tratamento ao câncer no hospital Naestved na Dinamarca. O projeto caracteriza-se por ser 

um local familiar que oferece uma alternativa diferente do ambiente hospitalar, projetado 

de acordo com a escala humana, com um caráter mais residencial do que institucional. 

 O centro foi implantado com um grupo de 7 pequenas casas rodeadas por dois 

jardins. Cada casa possui uma função específica, como biblioteca, cozinha, salas de 

encontro, salas de estar, lojas, academia e centros de bem-estar. A intenção dos pátios 

internos foi que eles se tornassem o coração da casa, proporcionando um espaço de lazer 

protegido dos ruídos externos. Todos os quartos  são virados para os pátios centrais. 

 As casas oferecem uma ampla variedade de salas de assessoria informal, terapia 

e internação com enfoque no conforto e bem-estar dos usuários. O pé-direito do local 

é variável e os materiais utilizados criam um caráter arquitetônico diferente dos outros 

edifícios do hospital.

Figura 42, 43, 44 - Livsrum, implantação e diagramas compositivos

42

43

44
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Figura 45- Livsrum, imagem interna

Figura 46- Livsrum, planta baixa

Figura 47- Livsrum, imagem externa
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6.4. CENTRO MAGGIE DE OLDHAM

ARQUITETOS:  dRMM 

LOCALIZAÇÃO: Oldham, Reino Unido

ÁREA: 260.00 m²

ANO DO PROJETO: 2017 
 

HOSPITAL

Figura 48- Localização do Centro Maggie de Oldham

Figura 49- Imagem externa do Centro Maggie de Oldham



70

Maggie’s Centres são espaços mantidos por uma instituição filantrópica que 
oferece suporte físico e psicológico gratuito para pacientes em tratamento de 
câncer. Suas impressionantes estruturas arquitetônicas conhecidas como “a 
arquitetura da esperança”, vem se difundido em todo Reino Unido desde 1996, 
quando o primeiro centro foi inaugurado em Edimburgo. Contando atualmente 
com  20 grandes centros construídos junto aos principais hospitais para o 
tratamento do câncer da NHS (Serviço Nacional de Saúde), estes centros são 
espaços responsáveis por acolher e promover qualidade de vida à seus pacientes 
( ARCHDAILY BRASIL, 2018).

 O projeto é construído de madeira, com pilares esbeltos que fazem o edifício 

flutuar sobre a vegetação nativa do jardim. No interior do local é possível ver as árvores 

e o jardim. A utilização da madeira é uma estratégica para tornar o local mais acolhedor, 

diferenciando dos materiais utilizados em ambientes hospitalares. A madeira trás de 

volta a esperança, a escala humana, a humanidade e o aconchego. Todos os elementos 

do edifício são em madeira, até as maçanetas das portas são em carvalho, desse modo  

os pacientes não encostam em superfícies frias.

Figura 50- Planta Baixa

Figura 53- Corte longitudinal da edificação

Figura 51- Jardim do nível térreo

Figura 52- Imagem externa 
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6.5. CENTRO MAGGIE DE LANARKSHIRE

ARQUITETOS:  Reiach And Hall Architects 

LOCALIZAÇÃO: Monklands Hospital, Monkscourt Avenue, Airdrie, Airdrie, North 

Lanarkshire ML6 0JS, Reino Unido

ÁREA: 300.00 m²

ANO DO PROJETO: 2014 
 

HOSPITAL

Figura 54- Localização do Centro Maggie de Lanarkshire

Figura 55- Imagem externa do Centro Maggie de Lanarkshire
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 O projeto do Centro Maggie foi construído na área junto ao Hospital Geral de 

Monkland e o local caracteriza-se por ser um centro com jardins fechados.  Os muros 

que envolvem a edificação proporcionam uma separação entre o terreno e o hospital. 

De acordo com descrição enviada pela equipe de projeto para ArchDaily Brasil (2015), 

os jardins murados ocultam o Centro projetado com espaços em escalas domésticas, 

interna e externamente. 

 A planta baixa é organizada por uma estrutura simples de steel frame preenchido 

de madeira. A paleta de cores utilizada é suave, com pisos em madeira de carvalho e 

forros em madeira de pinus branca. Ao fim do edifício encontra-se o grande jardim 

murado que possui uma inclinação descendo a leste, o jardim possibilita espaços de lazer 

para conversas e reflexões.

Figura 56- Planta Baixa do Centro Maggie de Lanarkshire

Figura 57- Corte longitudinal do Centro Maggie de Lanarkshire

Figura 58- Imagem externa do Centro Maggie de Lanarkshire
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7. CONCLUSÃO
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  A pesquisa, análise e coleta de informações pertinentes ao tema fundamentaram 

a necessidade do Centro de Apoio ao Tratamento Oncológico na cidade de Lajeado, 

Rio Grande do Sul. Um espaço de apoio ao tratamento oncológico possibilitará que 

os pacientes do Centro de Oncologia do Hospital Bruno Born e pacientes de outras 

instituições hospitalares da região possuam suporte ao tratamento e estadia, evitando 

que os usuários e acompanhantes precisem retornar aos seus municípios de origem. 

 Em relação ao lugar previsto para a implantação do projeto verificou-se que sua 

localização é favorável, devido à proximidade com o hospital e a facilidade de acesso. 

Questões relativas à legislação e referenciais de arquitetura foram abordados e auxiliaram 

na compreensão do tema e dos condicionantes. 

 No que se refere aos casos de câncer, observa-se um aumento crescente na 

incidência de câncer no Brasil, tornando o tema de grande relevância. Apesar dos avanços 

da medicina para os tratamentos oncológicos, é fundamental um olhar voltado ao apoio 

do tratamento, possibilitando que pacientes e familiares tenham uma melhor qualidade 

de vida. Além disso, deve-se considerar que o contato social com pessoas que enfrentam 

a mesma situação, o desenvolvimento de atividades ocupacionais, o acesso facilitado à 

informações e o ambiente em que o paciente está inserido são fatores que influenciam 

na recuperação e no tratamento. Por meio do projeto de caráter social do Centro de 

Apoio ao Tratamento Oncológico será possível disponibilizar suporte físico, emocional e 

social aos usuários. 
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“Acredito que as coisas podem ser feitas de outra 
maneira, que a arquitetura pode mudar a vida das 

pessoas e que vale a pena tentar.”

Zaha Hadid
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ANEXOS

Questionário aplicado em entrevista no Hospital Bruno Born (HBB)
Elaborado pela autora

Acadêmica: Tainá Manfredini 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO -UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI 

Perguntas para fim de realização de projeto de pesquisa e projeto arquitetônico com a 
temática de propor um Centro de Apoio ao Tratamento Oncológico 

01- Atualmente Lajeado conta com um Centro de Oncologia no hospital HBB, você acredita 
que o centro é uma referência de serviço de oncologia? 

02. O COBB (Centro de Oncologia do Hospital Bruno Born) atende quantas e quais cidades 
da região? 

03 – Muitos dos pacientes de outras regiões precisam ficar instalados na unidade do COBB 
por qual período médio?  

04 – Os tratamentos têm longa duração e as pessoas precisam ficar nas dependências do 
hospital? 

05- Os pacientes normalmente possuem acompanhantes? E os acompanhantes tem um 
local onde podem dormir?  

06 – Os pacientes têm direito a quantos acompanhantes no COBB? 

07 – Você tem uma média de quantos acompanhantes cada paciente costuma ter?  

08 – Qual é a quantidade de atendimentos do COBB que lajeado faz por dia, por semana, 
mês e por ano? 

09 – Qual é a média de atendimento de quimioterapia e radioterapia mensal? Pode ser com 
base em um mês a definir.  

10 – O COBB conta com quantos médicos para tratamento do câncer?  

11 – O COBB presta atendimento gratuito, atende SUS? 

12 – Você tem conhecimento a respeito do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Novos 
Tratamentos do Câncer, denominado Brust&Cramer?  

13 - Você acha importante ter um local que possa fornecer apoio psicológico e nutricional 
para o paciente? E que também forneça abrigo e apoio aos acompanhantes do paciente?  

14 – Na sua opinião seria interessante que esse espaço a ser projetado, o centro de 
recuperação e apoio, ficasse próximo ao hospital? 

15 – Você acha importante um lugar de refúgio onde as pessoas que estão passando por 
algum tipo de câncer possam encontrar apoio emocional e prático? 

16- Nos últimos tempos Lajeado apresentou crescimento e aumento da demanda da área 
da saúde? 

17 – É possível verificar um aumento do número de casos de câncer registrados em Lajeado? 
Por exemplo do ano de 2012 até o momento. 

18 – A maioria dos pacientes com câncer possuem qual faixa etária? 

19. Qual é a média diária de atendimentos e quantidade de leitos do hospital? 
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Informativo AAPOT
Fonte: disponível em: < https://www.flipsnack.com/AAPOT/informativo-

aapot-2018-1.html>
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Jornal Acreditar - AAPECAN
Fonte: Jornal Acreditar, Santa Cruz e Lajeado, nº 27, jul./ ago./ set., 2018.
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