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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar diretrizes para a elaboração de um estudo 

preliminar arquitetônico de uma Casa de Apoio ao Paciente Oncológico. Tendo em vista que 

há duas classificações para este tipo de acolhimento instituicional: Tipo I e Tipo II, de grande 

ou pequeno porte, o artigo apresenta soluções para o Tipo I de grande porte, o qual consiste 

em um espaço para pacientes diagnosticados com câncer e seus acompanhantes se 

hospedarem e encontrarem suporte psicoemocional durante a fase de tratamento, por meio de 

uma arquitetura humanizada, baseada nos princípios da Pscicologia Ambiental e Parâmetros 

Sustentáveis. O mesmo refere-se a um estudo para a cidade de Campo Mourão-PR, com 

capacidade para atender pacientes dos 12 municípios que fazem parte da COMCAM 

(Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão). A estrutura deste artigo consiste 

em: Contextualização do tema; abordagem sobre os tipos de instituiçoes de acolhimento e o 

câncer; em seguida, apresenta conceitos de Psicologia Ambiental; a importância de uma 

Construção Sustentável; e por fim, uma análise de Casos Correlatos para o desenvolvimento 

do projeto arquitetônico. Conclui-se que uma Casa de Apoio deve ser um local onde os 

usuários sintam-se em suas próprias casas, desenvolvam atividades recreativas e terapêuticas 

para que possam enfrentar a doença e assim alcançar a cura com qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Câncer. Casa de Apoio. Construção Sustentável. Psicologia Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARCHITECTURAL PARAMETERS FOR CANCER CARING CENTRE 

 

ABSTRACT   

 

The present work has the objective of presenting guidelines for the elaboration of a 

preliminary architectural study of a Cancer Caring Centre. There are two classifications for 

this type of shelter institution: Type I and Type II, large or small sized. The article presents 

solutions for the Type I, large sized, which consists of a space for patients diagnosed with 

cancer and their accompanying person to have shelter and find psych emotional support 

during the treatment stage, through a humanized architecture, based on the principles of 

Environmental Psychology and Sustainability. The work regards a study to the city of Campo 

Mourão-PR, with capacity for the 12 cities that belong to COMCAM (Community of the 

Municipalities of Campo Mourão’s Region). The article’s structure consists of a 

contextualization of the theme, approaching the types of shelter institutions and cancer; 

afterward, presents Environmental Psychology concepts; the importance of a Sustainable 

Construction; and finally, an analysis of Case Studies for the development of the architectural 

project. Lastly, it concludes that a Cancer Caring Centre must be a place where the users feel 

like in their own homes, develop team and therapeutic activities in order to face the infirmity 

and therefore accomplish the cure with life quality. 

 

Keywords: Cancer. Caring Centre. Environmental Psychology. Sustainable Construction. 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Dr. Renato Mayol (1992), neoplasia ou câncer refere-se a uma proliferação 

anormal das células, de forma rápida e desordenada. Conforme dados do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), o câncer deve ser analisado como um problema de saúde pública, que atinge 

indivíduos de todas as idades e em todos os continentes, constituindo-se como a segunda 

principal causa geral de morte por doença em todo o mundo, responsável por 6 milhões de 

óbitos anuais (INCA, 2000). 

O intuito da Casa de Apoio é contribuir para o resgate das potencialidades dos 

pacientes, garantindo-lhes qualidade de vida. Sua importância se justifica por liberar leitos em 

hospitais, reduzir taxas de infecção hospitalar e reduzir desistência de tratamento por falta de 

recursos. A cidade de Campo Mourão é a única das doze cidades da região da Comunidade 

dos Municípios da Região de Campo Mourão (COMCAM) que oferece tratamento de câncer, 

por meio do Instituto do Câncer (INCAM), localizado nas dependências da Santa Casa. 

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de um projeto arquitetônico com espaços 

adequados para o atendimento desses pacientes, que em sua maioria viajam de outros 

municípios, acompanhados de seus familiares para realizar exames e outros procedimentos no 

INCAM.    

O renomado arquiteto Norman Foster, o qual já obteve a experiência de receber o 

diagnóstico de câncer, ao projetar uma das Casas de Apoio da Rede Maggie - em Manchester 

(Reino Unido) - afirma que acredita na força da arquitetura para levantar o espírito e ajudar no 

processo da terapia. Salientando o pensamento do arquiteto, observa-se que a arquitetura tem 

poder de interferir no comportamento do usuário. Portanto, a solução projetual deve se dar por 

meio de ambientes humanizados, que transmitam sentimentos agradáveis e atendam às 

necessidades dos pacientes. 

A metodologia deste trabalho consiste em coleta de dados, por meio de levantamentos 

bibliográficos, visitas técnicas e análise de casos correlatos, os quais confirmam as soluções a 

serem adotadas para o desenvolvimento de um bom projeto arquitetônico.  

 Como resultado, pretende-se com este artigo propor diretrizes que sirvam de subsídio 

para o projeto de uma Casa de Apoio ao Paciente Oncológico. 
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2.  INSTITUIÇÕES ACOLHEDORAS 

 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, 

2015), pode-se definir Instituição de Acolhimento como: “o acolhimento temporário de 

qualquer indivíduo em situação de vulnerabilidade com o intuito de assegurar ao beneficiado 

sua autonomia, respeitando as diferenças, os costumes, as tradições, além da garantia de 

privacidade do mesmo, propiciando o convívio familiar e a integração social”.  

O acolhimento institucional é um direito do cidadão em situação de vulnerabilidade, 

considerando que a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada pela Resolução 

nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), prevê 

um conjunto de ações de proteção social ofertadas pelo Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) para redução e prevenção das situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social por 

violação de direitos aos quais famílias e indivíduos estão expostos em decorrência do ciclo de 

vida, das situações de extrema pobreza, deficiência, violência, dentre outras, com vistas à 

dignidade humana, promoção da autonomia, fortalecimento de vínculos e apoio às famílias no 

seu papel protetivo. 

Por meio da resolução nº 109/2009, a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (BRASIL, 2009), também, estabelece parâmetros para a padronização dos 

serviços socioassistenciais. Os serviços são organizados por nível de complexidade do SUAS, 

definindo aspectos fundamentais para orientar sua oferta, em todo o território nacional. 

Assim, cada serviço foi definido quanto a: nomenclatura, descrição, usuários, objetivos, 

provisões, aquisições dos usuários, condições e formas de acesso, unidade, período de 

funcionamento, abrangência, articulação em rede e impacto social esperado (BRASIL, 2009). 

De acordo com Maria Ester Fardin Dalcin (2015), outro aspecto considerado na 

classificação das Instituições de Acolhimento é baseado no número de leitos disponíveis. 

Quando é superior à 20 quartos, o local é caracterizado como de grande porte, quando a 

estrutura física dispõe de 10 a 20 acomodações, esse porte varia entre pequeno e médio 

(Ministério da Saúde, 2013). Ainda segundo Dalcin (2015), quanto à permanência, o suporte é 

considerado de curta duração quando a estadia é inferior a 30 dias, quando é superior, sua 

classificação é dada como de longa duração. 

Em relação à Casa de Apoio ao Paciente Oncológico, em conformidade com o 

Ministério da Saúde, esses locais podem ser agrupados em duas tipologias: 

1. Tipo I: local de suporte de curta ou longa permanência, dispondo dos serviços 

de alimentação, acomodação e transporte para realização de tratamento. Os 



8 

 

pacientes incluídos nesta tipologia, não se encontram no estágio avançado da 

doença, e são capazes de realizar atividades desenvolvidas como forma de 

lazer, integração e reabilitação, buscando manter a nova rotina o mais próximo 

da que o paciente possuía. 

2. Tipo II: apresenta as mesmas condições citadas no primeiro tipo, porém, neste 

caso, o paciente encontra-se mais debilitado, requerendo maior atenção e 

auxílio de profissionais especializados. 

 

O presente estudo refere-se a uma Instituição de Acolhimento de grande porte, Tipo I, 

com capacidade para atender pacientes em tratamento dos 12 municípios que fazem parte da 

COMCAM. O público-alvo deste projeto são pessoas de ambos os sexos, qualquer faixa 

etária, classe social, religião e cultura. É importante ressaltar que todos os pacientes devem ter 

seu acompanhante particular durante todo o período de permanência, visto que a Casa de 

Apoio não se responsabiliza por medicações, suturas, banhos e outros cuidados individuais. 

Os serviços básicos disponibilizados pela Casa são: hospedagem, refeições diárias e 

transporte para o local de tratamento. Além disso, a Casa oferecerá diversas atividades com o 

intuito de promover qualidade de vida e integração entre os pacientes, por exemplo, práticas 

recreativas, artesanato, terapias, cultivo de plantas, acompanhamento nutricional, 

acompanhamento psicológico e social, fazendo com que, por meio de uma arquitetura 

humanizada, os mesmos se esqueçam da doença e tenham esperança e motivação para sua 

cura completa. 

Para melhor compreensão deste tipo de instituição, foram realizadas visitas técnicas na 

Casa de Apoio ao Doente de Câncer e Outros de Campo Mourão-PR, Instituto do Câncer de 

Campo Mourão - INCAM, e também na Rede Feminina de Combate ao Câncer em Maringá-

PR, onde foi possível observar o programa de necessidades, os serviços oferecidos, o público-

alvo, as necessidades dos pacientes e das instituições etc., que podemos visualizar nas 

imagens a seguir.  
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Figura 1: Quarto coletivo Casa de Apoio ao Doente de Câncer e Outros de Campo Mourão- PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 2: Veículo utilizado para o transporte dos pacientes até o INCAM 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 3: INCAM – Campo Mourão-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 
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Figura 4: Distribuição de marmitas pela Casa de Apoio do INCAM (Campo Mourão-PR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 5: Área de lazer, Rede Feminina de Combate ao Câncer – Maringá-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

 

3. NEOPLASIA/CÂNCER  

 

3.1 DEFINIÇÃO  

 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA, on-line), câncer é um conjunto 

de mais de cem doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células, podendo 

espalhar-se por diversas regiões do corpo. A multiplicação acelerada das células cancerosas 

determina a formação de tumores ou neoplasias denominadas malignas. Já os tumores 

considerados benignos, são aqueles que tem uma concentração de células que se multiplicam 

vagarosamente e raramente constituem risco de vida.  

Ainda sobre a definição da doença, o Dr. Renato Mayol afirma que as células doentes 

podem se espalhar pelo organismo, processo denominado metástase: 
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Câncer é um termo genérico dado a qualquer tipo de proliferação anormal 

das células, de forma desordenada e rápida, diferenciando-se do tecido de 

origem, ultrapassando os seus limites e disseminando-se primeiro pelas 

estruturas vizinhas e, depois, pelo resto do organismo. A célula cancerosa 

levada pelo sangue a um outro órgão mais distante, ali pode se instalar, 

passando a reproduzir-se, formando outro tumor, que é a metástase. 

(MAYOL, 1992, p. 15). 

 

Em outras palavras, a metástase ocorre quando o câncer migra para outras 

partes do corpo, a partir do sítio primário, por meio da corrente sanguínea e/ou dos 

vasos linfáticos. 

 

3.2 CAUSAS 

 

Segundo informações disponibilizadas pelo INCA (on-line), as causas de câncer 

podem ser internas (geneticamente pré-determinadas) ou externas ao organismo (relacionadas 

ao meio ambiente e hábitos de cada indivíduo). Ambas as formas podem estar inter-

relacionadas. Cerca de 80% a 90% dos casos, estão relacionados a fatores ambientais. Os 

fatores externos causadores de câncer são denomidados cancerígenos ou carcinógenos, os 

quais alteram a estrutura genética das células (DNA). 

Fatores de risco de natureza ambiental estão relaiconados ao ambiente em geral, como 

água, terra, ar, indústrias químicas, alimentos, medicamentos, além de alguns hábitos, tais 

como: alcoolismo, hábitos sexuais, alimentares etc. Já fatores de hereditariedade, estão 

relacionados a fatores genéticos. Alguns tipos de câncer podem ser mais ou menos comum em 

determinados tipos de etnias, por exemplo: a leucemia linfócita é rara em orientais e o 

sarcoma de Ewing é muito raro em negros. 

 

3.3 PREVENÇÃO 

 

A prevenção refere-se a ações realizadas com a finalidade de reduzir os riscos da 

doença, podendo se classificar em prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção 

primária impede que o câncer se desenvolva, por meio de hábitos saudáveis e redução de 

exposição a substâncias cancerígenas. A prevenção secundária, objetiva diagnosticar doenças 

ainda em fase inicial, possibilitando o controle sobre o seu desenvolvimento. 
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 3.4 TRATAMENTO 

 

O tratamento de câncer pode ser realizado por meio de quimioterapia, radioterapia, 

imunoterapia e cirurgia. Muitas vezes, faz-se necessário a combinação de mais de um desses 

métodos. Tendo em vista que cada paciente é único, para a escolha do tratamento eficaz, o 

médico leva em consideração alguns fatores, como: tipo de câncer, tamanho, localização do 

tumor, entre outros. 

 

 

4.  PSICOLOGIA AMBIENTAL  

 

 Psicologia Ambiental é um termo ainda não muito explorado no Brasil, refere-se a 

uma linhagem que aborda a adaptação do sujeito com o meio em que vive (natural ou 

construído). Segundo a professora Hélcia Viriato (2015), da Faculdade de Estudos 

Administrativos de Minas Gerais, a raiz da Psicologia Ambiental vem do período pós-guerra 

nos Estados Unidos, quando os soldados voltaram multilados para casa, e se foi pensado em 

um espaço adequado de adaptação para os mesmos (informação verbal)1. 

Ainda sobre a origem da psicologia ambiental, segundo Cavalcanti e Elali (2011), seu 

nascimento é datado na segunda metade do século XX, nos Estados Unidos e na Europa. No 

Brasil, esse assunto começou a ganhar destaque na década de 70, porém somente nos anos 90 

que este tópico ganhou força nas universidades. Segundo Elali (1997, p. 352),  

 

a Psicologia Ambiental habilita-se a ser este espaço, constituindo-se locus 

onde a soma entre o conhecimento psicológico e o arquitetônico pode 

alimentar a produção de um ambiente mais humanizado e ecologicamente 

coerente. [...] A psicologia ambiental tem como um de seus principais 

objetos de estudo a avaliação do ambiente construído durante o processo de 

sua ocupação, o que tem contribuído decisivamente para a divulgação da 

área. 
 

Kowaltoski (1998, p. 129) também ressalta que: “o determinismo arquitetônico 

implica um processo unidirecional no qual o ambiente físico é a variável independente e o 

comportamento humano a variável dependente”. Diante do exposto, é importante destacar que 

a arquitetura tem papel fundamental para o bem-estar dos usuários, uma vez que o ambiente 

                                                           
1 Entrevista sobre Psicologia Ambiental de Ronaldo Vasconcellos, presidente da organização Ponto 

Terra. 
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físico reflete no comportamento humano. A percepção do espaço interfere na qualidade de 

vida, podendo inclusive cooperar com o processo de recuperação dos pacientes.  

A referida autora pontua que “a arquitetura humanizada enfatiza a necessidade de uma 

escala humana, edifícios de pequeno porte, muito paisagismo, variações e ordem espaciais, 

manipulações pelos usuários, harmonia de cores e da ornamentação, materiais macios, 

desgaste lento com manutenção e cuidados adequados (KOWALTOSKI, 1989, p. 129). 

Quando diagnosticado com câncer, o paciente e seus familiares entram em uma fase de 

desestruturação: 

 
o saber que tem câncer é recebido, pela grande maioria, com medo, 

ansiedade, angústia e raiva. Esses sentimentos variam de intensidade, de 

acordo com a personalidade de cada um e cada paciente vai necessitar de 

certo tempo para readquirir o domínio de si e lidar com esse novo fato em 

sua vida. Depois sobrevém o desejo de partir para a luta ou a resignação. 

(MAYOL, 1992, p. 44); 

 

Uma Instituição de Acolhimento como a Casa de Apoio ao Paciente Oncológico tem a 

função de oferecer suporte para que os pacientes possam sanar suas necessidades físicas e 

psicológicas. Sendo assim, é importante destacar a necessidade de uma arquitetura 

humanizada.  

 
Identificamos seis necessidades exigidas do ambiente físico, a saber: 

conforto das necessidades sensoriais de calor, luz, som e cheiro; 

territorialidade e privacidade; segurança; orientação espacial e constância; 

estímulo visual estético e beleza; variedade de estímulos sensoriais. 

(KOWALTOWSKI, 1989, p. 130). 

 

A arquitetura humanizada, voltada para a área hospitalar, considera a estrutura física, 

tecnológica, humana e administrativa do local, objetivando a valoração e o respeito à 

dignidade da pessoa humana (paciente, família e funcionário), contribuindo, assim, para um 

atendimento de qualidade (BACKES, LUNARDI FILHO, LUNARDI, 2005). 

 

4.1 PERCEPÇÃO DO ESPAÇO 

 

A percepção do espaço tem um papel importante no bem-estar do usuário. Nossas 

emoções e as coisas ao nosso redor estão fortemente linkadas, conforme afirma Peter Zumthor 

(2010, s/p.): “There is an intimate relationship between our emotions and things around us”2.  

                                                           
2 Tradução: “Há um relacionamento íntimo entre nossas emoções e as coisas que nos cercam” 

(ZUMTHOR, 2010, s/p.). 
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Segundo Annemans et al. (2012), quando inserido em um ambiente hospitalar, o 

indivíduo perde completamente controle sobre sua vida: Outros decidem seus horários, onde é 

permitido entrar e como o ambiente se configura. Formas, cores, elementos vivos como 

vegetações, luz natural, tudo isso é absorvido pelo usuário e refletido em seu comportamento. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (1946): saúde é um estado de bem-

estar físico, mental e social, não apenas a ausência de uma doença. Baseado nesta definição, é 

possível compreender que se deve reconhecer as experiências espaciais dos pacientes e, 

assim, promover uma arquitetura suficientemente adequada para uma ambientação saudável. 

O paciente tem seu estado emocional abalado quando recebe o diagnóstico de câncer, 

uma boa arquitetura promoverá suporte para todas as suas necessidades. Segundo Annemans 

et al. (2012), “o primeiro passo é traduzir as carências dos pacientes em requisitos orientados 

espacialmente. [...] Entretanto, é a experiência do usuário que forma a base para o arquiteto 

começar a projetar”.  

A seguir, são apresentados alguns fatores que contribuem para a performance do 

usuário em sua percepção do espaço. 

 

4.1.1 ESCALA HUMANA   

 

Um fator importante a ser considerado quando abordando a arquitetura humanizada, é 

a escala humana. Ambientes humanizados devem considerar as dimensões necessárias do 

usuário, promovendo funcionalidade, sentimento de apropriação do espaço e acolhimento. 

Edificações espetaculares com tamanhos desproporcionais às reais necessidades humanas 

fazem o usuário se sentir oprimido. Quando se trata de uma Casa de Apoio, ressalta-se a 

importância de projetar ambientes que atendam as necessidades dos pacientes, sem causar tal 

desconforto.  

Frente a esta reflexão, um estudo sobre dimensionamento de ambientes realizado em 

Londres, na Inglaterra, pela Bartlett School of Architecture, publicado em Studies in the 

Growth, Change and Aging of Buildings (Estudos no Crescimento, Mudança e Idade de 

Edificações) declara que aproximadamente 95% de todas as atividades humanas podem ser 

realizadas adequadamente em espaços de 20m². (KOWALTOWSKI, 1989, p. 131). 

Kowaltowski (1989, p. 131) afirma que: “o porte reduzido em arquitetura e 

planejamento urbano favorece a desaceleração do desenvolvimento e maior atenção ao 

detalhe”. Com isso, a autora evidencia a importância de um espaço menor, mais íntimo e 

suficiente para as ocupações humanas. 
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4.1.2 PAISAGISMO 

 

A presença de um trabalho de paisagismo completa a arquitetura, valorizando a 

edificação e promovendo bem-estar aos usuários. Neste estudo, o paisagismo tem importante 

função para a humanização do espaço, visto que a paisagem viva abraça a edificação e oferece 

harmonia, conforto ambiental e qualidade de vida aos pacientes hóspedes. A implantação de 

um jardim sensorial garante que os usuários (pacientes, funcionários e visitantes) tenham um 

local para relaxar e interagir com a natureza. Além disso, o jardim também tem o papel de 

estimular o cuidado com as plantas, por meio de uma horta vertical, onde cada usuário da casa 

poderá adotar uma planta para cuidar e aprender a importância delas para o planeta. 

Segundo Chimentthi (2008), desde a antiguidade, os jardins foram espaços criados 

para o lazer e o prazer, nos quais é possível viajar no tempo, experimentar sensações 

diferentes, promover encontros e entrar em contato com a natureza em sua mais exuberante 

expressão.  

De acordo com Leão (2007), citado por Matos, Gabriel e Bicudo (2013), as funções 

dos jardins foram sendo alteradas ao longo do tempo. De forma geral, no passado, não existia 

a preocupação em oferecer jardins acessíveis, principalmente para deficientes visuais e idosos. 

Além disso, os jardins eram sempre concebidos para serem apreciados visualmente, como 

símbolos de poder de seus proprietários. 

Atualmente, existem jardins que são planejados com o objetivo da inclusão social. 

Assim, o jardim sensorial oferece acesso a todos, com a função de aguçar os sentidos, 

despertando curiosidade e sensações, muitas vezes, esquecidas pelos usuários, devido à rotina 

agitada e estressante. A respeito disso, Veiga (2008) afirma que: 

 

um jardim sensorial propõe-se mostrar mais do que os olhos estão 

acostumados a ver. É como reconhecer a natureza de outra maneira, por 

meio da textura das folhas, do cheiro das flores e do sabor ou do som dos 

pássaros e vento. Mais do que um conceito filosófico, essa é uma ótima 

maneira para instigar o amor às plantas em pessoas deficientes assim como 

em crianças (VEIGA, 2008 apud MATOS; GABRIEL; BICUDO, 2013, p. 

143). 

 

Desta forma, Baptista (2006), citado por Matos, Gabriel e Bicudo (2013), defende que 

o jardim sensorial é uma ferramenta de aprendizado, em que os visitantes poderão construir 

ideias baseando-se em suas novas experiências, no decorrer da descoberta do jardim. 
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Chimentti (2008) recomenda que o jardim sensorial deve ficar suspenso a uma altura 

pré-determinada, considerando passagem tanto para cadeirantes quanto para deficientes 

visuais e idosos. Este recurso garante o livre acesso a todos que queiram tocar as espécies com 

facilidade. Este tipo de jardim sensorial possui grande influência oriental, manifestando-se por 

meio dos seguintes sentidos do corpo humano: 

 

  Tato, através das texturas das plantas;  

 Audição, com sons de água, sons das folhas se mexendo, sons de pássaros e outros 

animais; 

  Visão, através das cores exuberantes;  

  Olfato com os aromas das espécies; 

  Gustação, tão importante na formação do paladar junto com a olfação, a associação 

será feita através do gosto de algumas ervas do jardim. 

 

Figura 6: Crianças desfrutando de jardim sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Flores Cultura Mix (2014, on-line)3. 

 

4.1.3 PSICOLOGIA DAS CORES  

 

As cores são faixas de ondas percebidas pelo olho humano. Isaac Newton, no século 

XVII, observou que um feixo de luz era dividido em sete cores quando passava por um 

prisma. Essas cores são encontradas também no arco íris, onde as gotículas de água fazem a 

função de prisma. 

                                                           
3 Disponível em: < http://flores.culturamix.com/jardim/o-que-e-um-jardim-sensorial>. Acesso em: 02 

out. 2017. 



17 

 

 De acordo o livro “A Psicologia das Cores” (2012), da autora, psicóloga, socióloga e 

professora Eva Heller, após realizar um estudo na Alemanha com mais de 2 mil pessoas de 

diferentes classes sociais, profissões, idades e culturas, concluiu-se que cores e sentimentos 

não se combinam ao acaso, mas sim por meio de experiências e memórias comuns. Segundo a 

autora:  

 
Conhecemos muito mais sentimentos do que cores. Dessa forma, cada cor 

pode produzir muitos efeitos, frequentemente contraditórios. Cada cor atua 

de modo diferente, dependendo da ocasião. O mesmo vermelho pode ter 

efeito erótico ou brutal, nobre ou vulgar. O mesmo verde pode atuar de modo 

salutar ou venenoso, ou ainda calmante. O amarelo pode ter um efeito 

caloroso ou irritante. Em que consiste o efeito especial? Nenhuma cor está ali 

sozinha, está sempre cercada de outras cores. A cada efeito intervêm várias 

cores – um acorde cromático (HELLER, 2012, p. 17). 

 

Frente a esta afirmação, nota-se a importância de analisar o contexto das cores 

inseridas em um determinado espaço, pois elas nunca estão isoladas, dependendo da forma 

como são arranjadas, proporções e de suas temperaturas, podem gerar diferentes sensações. 

As cores podem ser agrupadas no “Círculo de cores” de Isaac Newton de várias 

maneiras: Complementares (cores opostas); Complementares Divididas (usa uma cor 

principal e duas adjacentes complementares); Análogas (são três cores vizinhas no círculo das 

cores); Triádicas (cores equidistantes no círculo); Tetrádicas (dois pares de cores 

complementares); Monocromia (usa-se apenas uma cor, alterando suas tonalidades); entre 

outras.  

Para desenvolver um projeto adequado, é necessário realizar um estudo de Design 

Baseado em Evidências (Evidence Based Design - EBD), no qual o arquiteto analisa diversos 

aspectos – como cores, por exemplo – por meio de investigações prévias sobre a eficiência de 

materiais ou métodos e também experiências dos usuários.   

Assim, verifica-se a importância de analisar como as cores se comportam de diversas 

formas antes de aplicá-las em um projeto de arquitetura. O método de extração de cores 

demonstra como uma paleta pode ser utilizada por meio do arranjo de cores extraídas de 

ambientes naturais ou construídos. Neste método, ambientes e/ou objetos são fotografados e 

tem-se as cores extraídas. Logo, é analisada a proporção em que essas cores aparecem na 

imagem e são feitos experimentos, variando o contraste, a saturação e suas diferentes 

proporções, obtendo-se diversas sensações.  
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Figura 7: Extração de cores de ambiente natural 

 

Fonte: a autora. 

 

Figura 8: Extração de cores de ambiente construído 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

Por se tratar de um local cuja intenção é fazer os usuários se sentirem em casa, e 

esquecerem a sensação de ambientes clínicos e hospitalares, recomenda-se o uso de cores 

vivas na edificação. Pode-se observar o tom de laranja da fachada da Casa de Apoio Maggie’s 
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Centre em Londres, onde a escolha da cor é um importante aspecto para destacar a edificação 

em meio ao paisagismo e torná-la mais alegre.   

 

Figura 9: Maggie’s Centre, Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maggiescentre ([2017], on-line)4. 

 

5. CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL E CONFORTO AMBIENTAL 

 

O tema sustentabilidade no Brasil tem se tornado cada vez mais explorado, visando 

melhorar as condiçoes climáticas, proporcionar conforto ambiental em edificações, a 

preservação de recursos naturais e a redução de ilhas de calor nos centros urbanos. De acordo 

com a definição dada pela Comissão Brundtland, em 1987, Desenvolvimento Sustentável é 

aquele que supre as necessidades do presente, sem comprometer as geraçoes futuras de 

atenderem suas próprias necessidades.  

Para Adam (2001), citado por Vasconcelos, Pirró e Nudel (2006), o modelo de cidade 

atual que desperdiça energia, polui e consome os recursos naturais de forma predatória, ao 

incentivar a competição com a natureza se mostra incapaz de enfrentar as crises ecológicas 

globais.  

Frente a esta problemática, parâmetros sustentáveis para a construção civil se fazem 

essenciais. O setor da construção muito contribui para danos ambientais, diante disso, durante 

discussões da Agenda 21, surgiu um movimento denomidado ‘Construção Sustentável’, o 

qual visa a redução destes impactos, por meio da utilização de materiais ecologicamente 

corretos, economia de energia, água, entre outros.  

                                                           
4 Disponível em: < https://www.maggiescentres.org/our-centres/maggies-west-london/>. Acesso em: 

02 out. 2017. 
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A construção civil é responsável por vários reflexos, ao local e região onde 

se instala a obra, causados por suas atividades direta ou indiretamente. 

Desde a fabricação do cimento e o transporte de materiais até a formação 

de um lago por uma barragem ou alteração de uma área por terraplanagem. 

Esses “reflexos” são de cunho ambiental, social e até mesmo econômico. A 

obra, localizada em um espaço urbano, já um tanto alterado, a primeira 

vista não parece causar danos significativos. Mas com um olhar mais 

atento e crítico pode-se perceber, e prever, danos como a 

impermeabilização de boa parte do terreno, o impacto visual causado pela 

obra, poeira e barulho causados, geração de resíduos da construção, entre 

muitos outros que poderiam ser citados (SPADOTTO et al., 2011, p. 173). 

 

Os benefícios de incorporar práticas sustentáveis na construção são diversos, como a 

redução de custos a longo prazo, valorização do imóvel e conforto ambiental. Além de 

tecnologias sustentáveis – como hélices de geração de energia eólica, placas fotovoltaicas, 

sistemas de captação de águas pluviais, ecoprodutos etc. – também é possível otimizar a 

eficiência energética desde o processo projetual, por exemplo, promovendo formas de 

ventilação e iluminalção natural nos ambientes. Estes aspectos são essenciais para o bem-estar 

do usuário, além da redução de custos.  

Eduardo Westphal (2007, p. 102), em sua análise sobre a linguagem arquitetônica de 

João Filgueiras Lima (Lelé), apresenta como o arquiteto utiliza iluminação e ventilação 

natural em seus projetos:  

 

A luz é um aspecto primordial na arquitetura. Uma coisa que se nota no 

desenvolvimento do meu trabalho é uma preocupação cada vez maior com o 

uso de luz natural. (...) O mais curioso de tudo, confesso, é que nunca 

defendi a luz natural pelo fato de ser mais econômico. Defendia pelo fato de 

ser mais agradável (LIMA, 2004 apud WESTPHAL, 2007, p. 102). 

 

O trabalho de Lelé exemplifica muito bem a preocupação com o conforto ambiental e 

qualidade de vida do usuário. O arquiteto utilizou em suas obras sheds que se tornaram 

característicos de sua arquitetura. Estes elementos combinados em diversas proporções, além 

de serem esteticamente agradáveis, têm como principal função proporcionar ventilação e 

iluminação natural. O emprego de espelhos d’água também tem um papel fundamental, 

resfriando o ar quente antes de entrar na edificação.     

Critérios sustentáveis na arquitetura também contribuiem psicologicamente para o 

indivíduo, pois este adquire consciência de que está contribuindo com o planeta, garantindo 

um futuro melhor, com qualidade de vida para as futuras gerações. 
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6. ANÁLISE DE CORRELATOS  

 

6.1MAGGIE’S CANCER CARING 

CENTRE

 

Fonte: a autora. 
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6.2 HOSPITAL REDE SARAH, RIO DE JANEIRO-RJ  

 

Fonte: a autora. 

 

6.3 CASA ASSISTENCIAL SANTA MADRE PAULINA, BARRETOS-SP 

 

 

Fonte: a autora. 
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6.4 CASA RONALD MCDONALD, RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

É imprescindível que, diante dos argumentos expostos, uma Casa de Apoio deve ser 

um local onde os pacientes e acompanhantes se sintam em suas próprias casas: um lugar para 

encontrar além de hospedagem, suporte pscicológico, motivação, qualidade de vida e 

esperança. Para suprir esses requisitos, há a necessidade de trabalhar a humanização na 

arquitetura, a qual será possível por meio dos seguintes parâmetros: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 
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Figura 10: Parâmetros arquitetônicos para uma Casa de Apoio ao Paciente Oncológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora. 

 

Uma instituição de acolhimento como esta, precisa oferecer espaços que convidam a 

todos - profissionais, pacientes, visitantes - para tomar um café e ter uma conversa 

corriqueira, deve ser aconchegante e que estimule os usuários a se reunirem e compartilharem 

suas experiências, se inspirarem, darem forças uns aos outros, rirem e chorarem juntos. 
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Entretanto, simultaneamente, deve oferecer espaços que respeitam sua privacidade, onde 

possam desabar nas horas que precisarem e se reconstruírem em seguida. 
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