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EDIFÍCIOS E AMBIENTES DE
SAÚDE EM DEBATE
Para enfatizar tendências, necessidades e apontar soluções em infraestrutura predial de instituições de
saúde, a revista HOSP entrevistou diversos especialistas no assunto, que destacaram aspectos
importantes, como a necessidade de automação e de adequações às normas da Anvisa. Confira a seguir:

Necessidade de atualização
Marcio Nascimento de Oliveira, prof. e coord. do curso de Especialização em Arquitetura de Sist. de Saúde da Unieuro
“A constante modernização tecnológica tem elevado ainda mais a complexidade dos serviços de saúde
e, na maioria dos casos, a qualidade dos desenhos
dos ambientes não tem conseguido acompanhar este
desenvolvimento. Técnicas, soluções, sistemas, procedimentos, espaços e equipamentos superados ou
equivocados oneram as instituições e prejudicam a
qualidade do atendimento. Assim, as novas tecnologias, o contínuo aperfeiçoamento assistencial e a
consequente necessidade dos hospitais sofrerem
constantes mudanças (readequações ou ampliações),
praticamente obrigam que conceitos como expansibilidade, acessibilidade, flexibilidade, modularidade,
sustentabilidade e humanização sejam incorporados
aos projetos, desde a fase inicial. Alguns hospitais do
Brasil começam a adotar recomendações da Arquitetura Baseada em Evidências (ABE), que é o uso consciente das melhores evidências científicas advindas
da pesquisa e da prática, colaborando para que erros e vícios do passado sejam corrigidos e os ambientes se tornem mais resolutivos. O edifício inteligente
é resultado da incorporação gradual, ao longo das
últimas décadas, de uma série de sistemas e subsistemas de automação predial, além de ações que
visam à sustentabilidade, mais valorizadas também
nos últimos anos, a ponto de serem criados ‘selos de
qualidade’ e de certificação ambiental para edificações. O hospital, por sua complexidade e estritos requisitos técnicos, é um dos tipos nos quais é mais

difícil implantar os conceitos de green buildings entretanto, eles podem melhorar em muito a eficiência energética e, por conseguinte, os resultados financeiros a partir da adoção de diversas soluções tais
como a automação de sistemas elétricos e de controle do ar, o aproveitamento e reaproveitamento de
recursos naturais, etc. Além disso, a mudança observada no foco da atenção à saúde, com a ênfase colocada na saúde da família, medicina preventiva e

projeto dos recursos físicos e tecnológicos da rede
de saúde. Estão abertas as inscrições para a terceira
turma, com início das aulas em março de 2010.
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“A qualidade dos desenhos
dos ambientes não tem
acompanhado a
modernização tecnológica”
cuidado ambulatorial, vem mudando a relação entre
os hospitais, os cuidadores e os pacientes. Neste sentido, os arquitetos assumem uma grande responsabilidade: compreender as diversas demandas e traduzi-las em projetos mais flexíveis, humanizados e
resolutivos, em todos os seus níveis.”
SOBRE O CURSO
A Especialização em Arquitetura de Sistemas de
Saúde do Centro Universiário Unieuro prepara
profissionais para atuar no planejamento e no
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