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RESUMO 

 
As queimaduras são as principais causas externas de morte registradas no Brasil, perdendo apenas para 

outras causas violentas como acidentes de trânsito e homicídios. É considerada ainda, uma das mais 

devastadoras lesões, pois culmina em sequelas físicas, psicológicas, estéticas, sociais, e assombra os 

pacientes com uma altíssima taxa de mortalidade e de infecções.  Pacientes com lesões de queimadura 

necessitam de tratamento de referência visto que, geralmente, possuem um quadro clínico complexo, 

vulnerável e por muitas vezes instável. Para receber esse tipo de tratamento, a literatura especializada 

recomenda que o queimado seja transferido para um Centro de Tratamento de Queimaduras (CTQ) 

para que tais lesões sejam tratadas de maneira especializada e, principalmente, sistêmica, tratamento 

esse que muitas vezes não é possível de se obter em grandes hospitais, pois não permitem um cuidado 

focado no paciente queimado. A reabilitação e a possível retomada da rotina do queimado dependem 

da qualidade do tratamento ofertado tanto no período de internação quanto no pós e o ambiente onde 

esse paciente estará sendo tratado possui grande impacto em sua saúde. Visto isso, uma das principais 

funções dos arquitetos é a concepção de projetos mais eficientes que integrem princípios funcionais, 

econômicos, ambientais, proporcionando ao mesmo tempo conforto aos usuários. No caso de hospitais 

por serem construções de alto grau de complexidade e cuja função principal é o tratamento da saúde 

dos pacientes a preocupação com o conforto ambiental deve ser dobrada, atingindo, assim, além do 

bem-estar uma melhor eficiência energética e a humanização dos espaços. A humanização dos 

edifícios hospitalares vai além da cura física do paciente prezando também sua cura psicológica, 

considerando-se essa fator determinante para a sua completa reabilitação, pois o ambiente hospitalar 

tem enorme participação na rotina dos pacientes, seja de forma temporária ou como abrigo 

permanente. Nesse artigo busca-se demonstrar a existência de diversos conceitos de humanização nos 

ambientes hospitalares e discutir como essas questões são abordadas pelas principais normativas de 

estabelecimentos assistenciais de saúde. Ainda, serão analisados fluxos, acessos e legislações 

pertinentes a esse tipo de projeto. Diante disso, esta pesquisa tem como principal objetivo demonstrar 

de que maneira a arquitetura pode vir a ser promotora de saúde por meio de ambientes mais humanos e 

agradáveis, tornando assim os processos de cura e também os de partida mais íntegros e dignos.  

 

Palavras-chave: Arquitetura Hospitalar. Atendimento ao paciente queimado. Humanização 

hospitalar. 

 

 



THE CONTRIBUTION OF THE HOSPITAL ARCHITECTURE IN CURE: THE 

CASE OF BURN CENTER IN MARINGÁ-PR  

 

ABSTRACT 

 
Burns injuries are the main causes of deaths recorded in Brazil, losing only to others violent causes 

such as traffic accidents and homicides. It’s also considered one of the most desvasteting injuries 

because it culminates in physical, psychoogical, aesthetic social sequels and it haunts patients with a 

very high mortality rate and infections. Patients with burn injurie need referral treatment, because they 

generally have a complex, vulnerable and often instable clinical picture. For this kind of treatment 

specialized literature recomends that the burned one should be transferred to a Burn Treatment Center, 

so that such lesion are treated in specialized and, mainly, systemic manner, treatment that’s often not 

possible to be obtained in big hospitals. The rehabilitation and the possible resumption of the routine 

depends on the quality of the treatment offered both in the period of hospitalization and in the post and 

the environment where this patient will be treated has a great impact on his health. Therefore, one of 

main functions of architects is a design of eficiente projects that integrate functional, economic and 

environmental principles, while provinding comfort to users. In case of hospitals, since they’re 

constructions with a high degree of complexity and a main function is the treatment of patients’s 

health, the concern with environmental comfort should be doubled, providing besides the well-being, a 

better energy efficiency and the humanization of spaces. The humanization of hospital buildings goes 

beyond the physical cure of the patient, considering also your psychological rehabilitation, because 

this is determinant factor for the complete cure, since the hospital environment has a huge 

participation in the routine of patients, either temporarily or as permanent shelter. This article aims to 

demonstrate the existance of several concepts of humanization in hospital spaces, and to discuss how 

these issues are addressed by the main norms of health care establishments and to analyzes flows, 

acesses and legislation related to this type of project. Thus, this research has as main objective to 

demonstrate how architecture can become a health promoter through more humane and pleasant 

environments, thus making healing process, as well as pass away, more healthy and dignified.  

 

Keywords: Hospital Architecture. Burn patient care. Hospital humanization. 



 
 

“Crie toda felicidade que puder criar; elimine todo o sofrimento que 

puder eliminar. Todos os dias você poderá aumentar o prazer dos 

outros, ou minorar-lhes o sofrimento. E para cada grão de 

contentamento que semear no coração de alguém, você terá uma 

colheita em seu próprio coração; e cada tristeza que arrancar dos 

pensamentos e sentimentos de um semelhante será substituída por 

beleza, paz e alegria no refúgio de sua alma”. (Jeremy Bentham) 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A palavra hospital advém do latim hospitalis, adjetivo derivado de hospes (hóspede, 

estrangeiro): que hospeda. Por muito tempo os hospitais foram instituições filantrópicas que 

concediam auxílio aos pobres e que não tinham preocupação alguma com a função de curar. 

Durante a Idade Média os edifícios hospitalares estavam associados à ideia de morte, pois 

tratavam-se de espaços insalubres com ventilação e iluminação precárias. A expectativa de 

vida dentro desses edifícios era quase inexistente, assim como a preocupação com a cura do 

enfermo. É em meados do século XX que surge um real interesse na discussão e contestação 

da maneira como o espaço hospitalar era abordado desde então. A partir disso, entende-se que 

é necessário renovar e repensar os espaços hospitalares a fim de torná-los ambientes 

promotores da saúde.  É nessa conjuntura que a humanização surge como solução.  

A humanização é de suma importância para todas as especialidades médicas e 

ambientes hospitalares, em caso de pacientes afetados por queimaduras é mais importante 

ainda. A queimadura vai além de uma lesão comum, pois representa diversos problemas, 

dentre eles: médico, pois em caso de grandes queimados a lesão atinge diversas camadas da 

pele atingindo órgãos, artérias e torna o quadro clinico do paciente extremamente delicado; 

social, pois a queimadura deixa cicatrizes físicas e psicológicas, o trauma e as constantes 

internações para cirurgias reparadoras farão parte da nova rotina do paciente; econômico, por 

conta do comprometimento de diversas áreas do corpo, pacientes queimados necessitam de 

diversos tratamentos como enxertos, uma infinidade de cirurgias plásticas, próteses, e até 

reconstrução de membros, procedimentos esses muitas vezes de custo elevado; estético, a pele 

lesionada jamais voltará a ser como antes, o queimado terá que conviver, pelo menos por 

certo tempo com a falta de estética em uma sociedade que tanto a valoriza.  

Visto isso, entende-se que uma unidade para tratamento de queimados que acolha 

esse paciente de maneira adequada, tanto no período de internação, quanto no pós-internação, 
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é fundamental. Por se tratar de um paciente vulnerável e com diversas sequelas físicas e 

psíquicas, a preocupação em se projetar ambientes humanizados, lúdicos e que colaborem 

para sua cura é mais que essencial, é um momo digno de assistir esse tipo de paciente, já tão 

traumatizado. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo abordar a importância da 

humanização hospitalar, discutindo os diversos conceitos sobre esse tema em edifícios 

hospitalares. Busca-se demonstrar essa integração tanto na esfera do discurso quanto em sua 

materialização na prática projetual. A análise das diferentes definições de humanização se 

refere a textos especializados sobre o tema e o nível de aprofundamento no qual a 

humanização é abordada nas principais normativas de ambientes assistenciais de saúde, sendo 

aqui analisadas as resoluções do Ministério da Saúde: RDC 33 (Resolução RDC nº 33, de 25 

de fevereiro de 2003) e RDC 50 (Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002). Já para 

análise projetual escolheram-se os hospitais da Rede SARAH, uma vez que o arquiteto 

trabalha com maestria esse elo de humanização e beleza através do uso dos recursos naturais 

que evitam espaços herméticos, combatem infecções hospitalares e contribuem para a 

assepsia; e ainda o uso de vegetação e obras de arte. Vale ressaltar que o perfil do paciente 

tratado pela Rede SARAH e pelos CTQ’s são completamente diferentes, no entanto, na 

presente pesquisa, a escolha de tal rede se dá pelos partidos projetuais adotados, a fim de 

impactar positivamente o paciente, como: uso de vegetação e espelho d’água para melhora do 

microclima interno, humanização dos ambientes através do uso de artes visuais e 

aproveitamento das condicionantes naturais (iluminação e ventilação natural). 

 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo principal da presente pesquisa é investigar a viabilidade de um Centro de 

Referência para Tratamento de Queimaduras para a cidade de Maringá-PR. Ainda, tecer 

recomendações projetuais para esse tipo de edificação atendendo às normativas que 

competem esse tipo de projeto, além da análise de fluxos, acessos, e também, a humanização 

dos ambientes. 

 

3. METODOLOGIA 

Para se atingir os objetivos dessa pesquisa o presente trabalho foi realizado a partir de 

uma metodologia dividida em três partes: 1) revisão bibliográfica; 2) levantamento de dados: 
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entrevistas e visitas in loco e 3) análise projetual de estudos de casos. A seguir são descritas 

detalhadamente cada uma dessas etapas. 

 

 

3.1. PESQUISA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para um aprofundado embasamento teórico, foi realizada uma ampla pesquisa 

bibliográfica a fim de compreender melhor determinados conceitos e definições que envolvem 

a arquitetura hospitalar e o tratamento ao paciente queimado. Em relação às definições sobre o 

tratamento ao paciente com queimaduras utilizou-se como base materiais especializados no 

assunto na área da medicina hospitalar, dentre eles os autores: Jeffrey J. Roth (2006), Dino R. 

Gomes (1997), Edmar Maciel e Maria Cristina Serra (2006). No que concerne à arquitetura 

hospitalar e a humanização dos espaços hospitalares foram utilizados como material de estudo 

textos especializados, com destaque para os seguintes autores: Jarbas Karmann (1970), Lauro 

Miquelin (1992), João Filgueiras Lima (2010), Marieli Azoia Lukiantchuki (2010), Mauro 

Santos (2004), Ivan Bursztyn (2004), Toledo (2008), Foucault (1990), Ronald Góes (2004). 

Ainda, foram analisadas as principais normas do Ministério da Saúde referentes a edifícios 

assistenciais em saúde, sendo elas: Resolução RDC nº 33, de 25 de fevereiro de 2003 e a 

Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Por fim, analisou-se a portaria do 

Ministério da Saúde que concede recomendações para a implantação de Centros de 

Tratamento de Queimaduras no Brasil: Portaria nº 1.273, de 21 de novembro de 2000. 

 

3.2. LEVANTAMENTO DE DADOS 

A etapa de levantamento de dados consistiu em: 1) entrevistas com profissionais que 

fossem referencias nos temas a serem abordados pela pesquisa. A mais relevante e que será 

tratada nesse trabalho foi a com o professor Dr. Roberto Rezende, médico endocrinologista e 

coordenador do curso de Medicina da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Tal 

entrevista foi gravada e posteriormente transcrita e armazenada em um banco de dados 

referente ao trabalho. Em uma conversa informal, mas que serve como registro de entrevista 

para a pesquisa, Dr. Roberto explanou dentre outros assuntos: sobre a importância da 

assistência especializada ao paciente queimado; teceu recomendações relacionadas à 

ergonomia dos mobiliários (macas, por exemplo) ofertados ao paciente acamado e o impacto 
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desses em sua recuperação; destacou a importância de algumas tomadas projetuais, como é o 

caso do “fluxo laminar”, a fim de melhorar a qualidade de vida não só do paciente, mas de 

todos os ocupantes do hospital, evitando a disseminação de infecções hospitalares.  Tal 

entrevista enriquece a presente pesquisa pois faz a ponte entre medicina e arquitetura, uma 

vez que o médico vivencia a rotina de edifícios assistenciais em saúde e reconhece as 

necessidades clínicas do paciente.  O conhecimento compartilhado pelo Dr. Roberto Rezende 

fundiu-se à pesquisa de maneira complementar, uma vez que une função à arquitetura focada 

no paciente, tornando o ambiente hospitalar multidisciplinar, tal como deve ser.  

2) Levantamento in loco: primeiramente, foi feita uma visita à Unidade Básica de 

Saúde (UBS) Mandacaru, em Maringá, no dia 20/03/2017, das 8h30 às 9h40m, sob 

acompanhamento do professor Dr. Roberto Rezende. Apesar desse modelo de unidade 

assistencial atender apenas pacientes com enfermidades de baixo grau de complexidade 

(como casos de gripes, pressão alta e etc.) a visita foi de suma importância para compreender 

melhor a rotina da assistência médica na cidade, partindo de pequenos e simplificados 

edifícios como as UBS. Em seguida, foi realizada uma visita no dia 27/03/2017, das 8h30 às 

10h, ao hospital Santa Rita Saúde de Maringá, guiada pelo Arq. André Rehder Nardi. Nardi, é 

o arquiteto responsável por todos os projetos arquitetônicos da Rede Bom Samaritano, 

proprietária do hospital e possui pós-graduação na área da arquitetura hospitalar. Em tal visita 

foi possível conhecer todos os ambientes que compõe o hospital, desde os mais simples como 

as recepções até os mais complexos como os CTI’s e as UTI’s, o que foi de inestimável valor 

à pesquisa, uma vez que a autora teve contato com a realidade da assistência médica e teve a 

oportunidade de vivenciar as dores, angústias e anseios dos pacientes ali internados.  

 No dia 02 de maio de 2017, das 9h00 às 10h30, foi realizada uma visita técnica às 

estruturas do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Maringá, o HUM-UEM, 

guiada pelo Eng. Fabiano Neves, do setor de Assessoria Especial de Infraestrutura do HUM. 

Tal visita teve uma riquíssima contribuição para a presente pesquisa, uma vez que o HUM-

UEM se constitui como um dos edifícios hospitalares mais bem equipados do Estado do 

Paraná, sendo referência da integração acadêmica e atendimento hospitalar, a junção de teoria 

e prática. Segundo a Secretária de Saúde de Maringá, o HU consiste na principal porta de 

entrada de pacientes acometidos por queimaduras complexas e de alto comprometimento na 

cidade. Tal visita teve papel fundamental para a consolidação da ideia de que o CTQ deve ser 

anexo à um hospital de alta complexidade, de maneira que esse venha a suprir o Centro com 

todas as especialidades e espaços hospitalares. Um CTQ não se sustenta de maneira isolada, 
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para isso, seguindo o exemplo do CTQ da Universidade Estadual de Londrina (CTQ-HU-

UEL), o Centro da presente pesquisa se fundirá ao HUM da UEM. Por conta disso, a visita 

realizada foi ideal para conhecer as limitações e potencias do hospital e entender de que 

maneira se daria o fluxo, acessos, e a ligação desse com o CTQ a ser proposto. 

Por fim, no dia 14 de junho de 2017, das 9 às 12h, foi realizada uma visita ao Centro 

de Tratamento de Queimaduras da Universidade Estadual de Londrina, no CTQ-HU-UEL, 

sendo guiada pelo Arq. Antônio Carlos Braga, da Assessoria de Engenharia e Arquitetura do 

HU-UEL. Durante a visita, a aluna realizou uma entrevista com parte do corpo médico do 

CTQ, com a presença do médico-chefe pelo Centro, o Dr. Reinaldo Minoru Kuwahara. 

Durante tal visita, além de conhecer de maneira minuciosa as instalações do CTQ, foi possível 

vivenciar de perto a angústia dos acompanhantes, a tensão da UTI para queimados, a rotina da 

equipe médica, as carências e potencialidades do espaço, a chegada de um paciente advindo 

do Pronto Socorro, o fluxo de lixo, pessoas e doentes, enfim, a visita ao CTQ de Londrina foi 

a experiência mais enriquecedora para a presente pesquisa, principalmente pelo privilégio de 

poder visitar uma unidade hospitalar tão rara em nosso país.  

Durante todas as visitas não houve registros fotográficos pois a publicação desses 

poderia ferir a privacidade dos pacientes, os quais, em sua maioria, encontram-se debilitados, 

o que poderia causar possíveis constrangimentos. No entanto, em todas as visitas técnicas 

foram feitas análises projetuais dos fluxos, o que é essencial em projetos hospitalares uma vez 

que o ar, se não tratado adequadamente, pode tornar-se veiculador de bactérias e vírus, 

propiciando infecções. Em todos os hospitais visitados é possível observar a perfeita distinção 

entre o fluxo do paciente e o fluxo de objetos contaminados como roupas e instrumentos 

cirúrgicos. Além disso, observou-se a lógica do atendimento médico que se inicia por dois 

acessos distintos: urgência e pronto atendimento, que seguem o fluxo de setores de apoio de 

diagnóstico e logístico até culminarem nos setores de hospedagem. No caso do HU-UEM e do 

CTQ-UEL coletou-se materiais como plantas-baixas dos hospitais para uma melhor análise, o 

que auxiliará na fase projetual da pesquisa, uma vez que o CTQ proposto será anexo ao 

Hospital Universitário de Maringá.  
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3.3 ANÁLISE PROJETUAL 

A análise projetual fundamenta-se em projetos e discussões teóricas anteriores e nas 

normativas para edifícios assistenciais em saúde. Tem uma abordagem qualitativa/descritiva, 

fundamentada na leitura dos projetos escolhidos. Os edifícios foram analisados focando nas 

diretrizes projetuais e no partido arquitetônico para alcance de ambientes mais humanizados. 

Essa análise foi dividida em 5 vertentes: 1) uso de obras de arte como instrumento de conforto 

visual e alcance da cura psicológica aos pacientes; 2) uso de elementos como vegetação e 

espelho d’água como recursos que melhoram o microclima do edifício, além de propiciar 

ambientes mais alegres e salubres; 3) aproveitamento de recursos naturais como ventos e a luz 

natural, que, além de serem mais saudáveis para o usuário, propiciam uma considerável 

economia de energia elétrica; 4) análise de fluxos e acessos que compõem hospitais; 5) 

análise de legislações e normativas especificas que tratam de edifícios hospitalares 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 O PACIENTE COM QUEIMADURAS: SUAS NECESSIDADES E O 

TRATAMENTO OFERTADO 

 

De acordo com Gomes (1997), queimadura pode ser definida de maneira simples 

como uma lesão dos tecidos orgânicos em decorrência de traumas de origem térmica, e podem 

variar desde pequenas bolhas até formas mais graves.  

“Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por agentes 

térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Atuam nos tecidos de revestimento do 

corpo humano, determinando destruição parcial ou total da pele e seus anexos, 

podendo atingir camadas mais profundas como tecido celular subcutâneo, músculos, 

tendões e ossos” (Maciel et. al 2006, p.37). 

De acordo com o Prof. Dr. Roberto Rezende, coordenador do curso de medicina da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), o paciente queimado expira muitos cuidados, pois 

esse está inteiramente fragilizado. 

“O diferencial do paciente queimado para os demais é de que esse é um paciente, 

teoricamente, imuno-deprimido, ou seja, possui uma resistência mais baixa, expõe 

uma parte da superfície corporal muito grande, então deve-se tomar o cuidado para 
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que ele não fique em um local insalubre [...]” (Entrevista com o Dr. Reinaldo 

Minoru Kuwahara, no dia 14 de junho de 2017, no CTQ-UEL, Londrina-PR). 

 

 Segundo Roth (2006), a queimadura é um problema de saúde que vai além de uma 

lesão comum, pois representa diversos problemas, dentre eles: 1) médico, 2) social e 3) 

econômico.  

1) Médico: trata-se de uma enfermidade complexa e que, geralmente, compromete 

diversas outras partes do corpo. As queimaduras classificam-se em: primeiro grau – são 

comuns, limitadas à epiderme e resultam em um edema, dor e leve ardência, um exemplo são 

as queimaduras ocasionadas pelo sol em um dia de praia; segundo grau – podem ser 

superficiais (quando somente a epiderme é atingida, ocasionando lesões dolorosas e bolhas) e 

profundas (quando há o comprometimento de cabelos e glândulas, são lesões esbranquiçadas 

e indolores, pois houve comprometimento das superfícies sanguíneas); e terceiro grau – onde 

todos os elementos epiteliais (da epiderme, camada mais superficial) e dérmicos (derme, 

camada mais profunda da pele) foram comprometidos e o paciente não sente dor, nesses casos 

a queimadura possui um aspecto duro, coriácea e uma aparência branca, parda ou até mesmo 

negra. 

2) Social: de acordo com Maciel et. al (2006) queimaduras são tratadas ainda como 

um tabu pois remetem à dor, preconceito e ausência de estética num mundo que a tanto 

valoriza. Segundo Roth (2006) pacientes com queimaduras severas correm sério risco de 

morte, devido à grande exposição da pele e comprometimento de diversos órgãos internos. No 

entanto, mesmo quando consegue sobreviver, o paciente queimado enfrentará um novo 

obstáculo: sua qualidade de vida. A nova rotina do queimado consistirá em fortes dores, 

longos períodos de internação e as frequentes readmissões para intervenções cirúrgicas 

reparadoras. Além disso, as cicatrizes deformam a pele e impedem que diversas funções do 

corpo voltem a ser como eram antes do trauma. A pele nunca mais terá sua aparência original, 

além disso, as cicatrizes emocionais e a rejeição social também farão parte da vida desse 

paciente.  

3) Econômica: Maciel et. al (2006) ressalta que no Brasil há uma carência por dados 

estatísticos referentes à procedimentos relacionados a queimaduras. Estima-se que no Brasil 

ocorram 1 milhão de acidentes com queimaduras por ano. No entanto, apenas 10% dos 

pacientes procuram atendimento hospitalar. Por conta disso, cerca de 2.500 irão falecer direta 
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ou indiretamente de suas lesões. Nos Estados Unidos, por exemplo, as queimaduras estão no 

ranking como a quarta causa de morte segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Segundo Roth (2006), nos Estados Unidos, estima-se que, por exemplo, uma queimadura que 

compromete 30% da superfície corporal total, pode custar até US$ 200.000,00, incluindo 

despesas iniciais de admissão e remunerações médicas, ou seja, por ano o país desembolsa 

cerca de 18 milhões de dólares.  

“O paciente que chega pelo pronto socorro é aquele que faz procura direta, ou que 

veio pelo SAMU-SIATE, mas a grande maioria vem pela central de leitos [...] nós 

possuímos um pós-operatório próprio, que não é aberto à população, onde só 

atendemos pacientes nossos que precisam ser acompanhados”.  (Entrevista com o 

Dr. Reinaldo Minoru Kuwahara, no dia 14 de junho de 2017, no CTQ-UEL, 

Londrina-PR). 

No Brasil, segundo Maciel et. al (2006), em relação a faixa etária, observa-se que os 

mais acometidos são os mais vulneráveis: em primeiro lugar, as crianças, seguidas pelos 

idosos. Observa-se que: 60% das queimaduras ocorrem em homens, esses são maiores em 

número, desde acidentes relacionados ao trabalho até casos de tentativas de suicídio; o 

principal agente causador são os líquidos superaquecidos; em crianças, a escaldadura é a 

causa mais comum de queimadura - incêndios e lesões por queimaduras representam a 

segunda causa principal de morte em crianças no país; a segunda causa em frequência são os 

combustíveis. Maciel et. al (2006) aborda que o Brasil ocupa uma infeliz posição de destaque 

no mundo, com uma estatística díspar por conta do álcool ser de fácil aquisição no nosso país: 

este é o responsável por 20% de todas as queimaduras do Brasil.  

Diante disso, dependendo do grau e do comprometimento ocasionado pela 

queimadura, o paciente necessita de tratamento especializado de um CTQ (sigla para Centro 

de Tratamento de Queimaduras). Maciel et. al (2006) defende que o paciente queimado 

necessita ser transferido para um centro de referência quando a gravidade das lesões e 

multiplicidade das complicações que estes pacientes apresentam for de extrema urgência e 

especificidade. Já para Gomes (1997) os CTQ’s devem abrigar os chamados “grandes 

queimados”, que são aqueles pacientes que tiveram área superior a 20% de superfície lesada, 

independentemente da idade.   

“[...] acima de 20% de queimaduras já pode dar entrada no CTQ, ou 10% de 

queimadura de 3º grau, também. Ou, caso não tenha queimadura externa, só interna 

como uma inalatória, queimou vias aéreas, área ginecológica, mãos, pés, essas áreas 
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nobres, tem que vir para nós”. (Entrevista com o Dr. Reinaldo Minoru Kuwahara, no 

dia 14 de junho de 2017, no CTQ-UEL, Londrina-PR). 

Para Roth (2006) encaminhar e acompanhar o paciente queimado em uma unidade 

especializada é dar continuidade ao processo de ressuscitação, monitorar esse paciente de 

perto, oferecer tratamento intensivo e cuidar sistematicamente dos ferimentos. Clinicamente 

falando, segundo Serra et. al (2006), é indicado encaminhar um paciente acometido com 

queimadura de alto grau de complexidade de tratamento quando esse apresentar: 1) lesões de 

3º grau atingindo mais de 10% da SCQ (superfície corporal queimada); 2) lesão de 2º grau 

atingindo área superior de 20% no adulto e 10% na criança; 3) queimaduras importantes de 

face, mãos e pés; 4) queimaduras na região perineal ou genitálias; 5) queimaduras 

circunferenciais de extremidade; 6) queimaduras elétricas; 7) queimaduras de vias aéreas; 8) 

crianças menores de 2 anos; 9) concomitância de doenças sistêmicas; 10) outros traumas 

associados; e 11) impossibilidade de hidratação oral (vômitos).  

 

Figura 1 -  Regra dos 9 -  calcula-se a porcentagem de superfície comprometida, por meio de múltiplos de 9. 

(MACIEL, 2006). 

Mesmo diante de números alarmantes, segundo a Sociedade Brasileira de 

Queimaduras (SBQ), existem hoje no Brasil 52 serviços especializados no tratamento de 

queimaduras em 16 dos 26 estados da federação e no Distrito Federal. Na região Sul há 

apenas 4 centros de referência (MACIEL et. al, 2006).  

“[...] no Paraná, existem estudos, de que comportaria 4 Centro de Tratamento de 

Queimados para dar conta de tudo, porque aqui você dá conta não só do agudo, mas 

também da sequela, que é o que dá trabalho depois [...] então o objetivo do CTQ é 

esse, receber o paciente na fase aguda e na fase da sequela. ” (Entrevista com o Dr. 

Reinaldo Minoru Kuwahara, no dia 14 de junho de 2017, no CTQ-UEL, Londrina-

PR). 
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Desses quatro CTQ’s, dois localizam-se no estado do Paraná: em Londrina e na capital 

Curitiba. Em Londrina, o CTQ é anexo ao Hospital Universitário (HU) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), foi inaugurado em agosto de 2007 e é o único do estado que 

atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É atualmente um centro de 

referência no tratamento clinico e cirúrgico de queimados no Paraná e no Sul do país. Em 

2014, segundo dados disponibilizados pela UEL, houve nas dependências do centro: 259 

internações, 23 óbitos, 290 consultas de urgência, 1.298 consultas ambulatoriais, 1.232 

procedimentos cirúrgicos e a média de permanência dos pacientes foi de 13,66 dias. No 

entanto, em 2016, o CTQ/HU-UEL, sofreu com o corte de verbas do Governo do Estado e 

teve sua capacidade drasticamente diminuída, obrigando o centro a diminuir o número de 

atendimentos à pacientes queimados.  

“A nossa taxa de ocupação é quase que 100%, isso porque nas queimaduras graves o 

paciente fica 45, 60 dias, então é paciente que fica muito tempo conosco [...] A taxa 

de mortalidade do grande queimado, já foi alta, hoje é de 10, 15%. Mas a nossa taxa 

é alta, porque o nosso paciente é, geralmente, extremamente grave, não é que ele se 

agrava aqui, e isso aumenta pela quantidade de leitos de UTI, no nosso caso, 6 

leitos”.  (Entrevista com o Dr. Reinaldo Minoru Kuwahara, no dia 14 de junho de 

2017, no CTQ-UEL, Londrina-PR). 

O Hospital Evangélico, de Curitiba, é o outro estabelecimento de saúde no Paraná apto 

a receber grandes queimados e é também o único no estado a possuir banco de pele para 

transplante. 

Diante disso é possível constatar que, no Estado do Paraná, todo paciente com alto 

grau de queimadura só possui dois caminhos: HU-UEL, em Londrina, e Hospital Evangélico, 

em Curitiba. Em Maringá, segundo a Secretária de Saúde, no caso de um quadro de lesão de 

tal complexidade, o paciente a ser assistido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) será 

encaminhado ao Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM-UEM), um dos maiores 

hospitais de alta complexidade da região.  

“Aqui a gente não é “porta-aberta”, se alguém se queima não pode vir aqui direto, 

mas sim lá no pronto-socorro do HU. A gente sabe quando vai ter uma emergência 

aqui, a central de leitos liga e solicita vaga, daí nós nos preparamos para receber o 

paciente, nesse caso, ele não passa pelo pronto-socorro, ele já vem referenciado e 

entra pelo acesso de urgência do CTQ, com a ambulância.” (Entrevista com o Dr. 

Reinaldo Minoru Kuwahara, no dia 14 de junho de 2017, no CTQ-UEL, Londrina-

PR). 
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Caso o paciente possua plano de saúde, esse dará entrada no hospital particular e, 

também, aguardará remoção para outra localidade. Segundo informações repassadas durante 

visita técnica ao HUM, pela Chefe da Divisão de Serviços Gerais (SGE), Maria Amélia 

Fernandes, ali o paciente receberá os primeiros atendimentos, será estabilizado e aguardará a 

transferência, por meio de Central de leitos do Estado do Paraná, para uma dessas duas 

unidades no Paraná, caso não haja vagas, o paciente será encaminhado à hospitais de estados 

vizinhos que possuam vagas disponíveis. 

“[..] outras opções de transferência caso um paciente não possa ser atendido em 

Londrina, no Paraná, ele vai para Curitiba, mas já houveram pacientes graves que 

foram para São Paulo e Santa Catarina, mas não é frequente. Geralmente, a gente 

absorve esses pacientes [...] o estado não dá conta de todos os pacientes, geralmente 

têm-se fila de espera [...] às vezes fica até 10 dias, ou mais, esperando vaga, aí ele 

fica na UTI de onde ele está. Porque se ele é grave qualquer UTI tem condições de 

assumir, ele precisa vir para cá (CTQ) por conta dos desbridamentos, dos enxertos, 

que é o nosso diferencial.” (Entrevista com o Dr. Reinaldo Minoru Kuwahara, no dia 

14 de junho de 2017, no CTQ-UEL, Londrina-PR). 

Ou seja, por meio das consultas à literatura especializada e dos dados obtidos, é 

possível concluir que Maringá, uma cidade de médio porte, com uma população de mais de 

400.000 habitantes (IBGE) e uma das maiores cidades do Estado do Paraná, não possui o 

aparato médico necessário para tratar seus pacientes acometidos por queimaduras graves.  

 

4.2 A DEFINIÇÃO DA HUMANIZAÇÃO AO LONGO DA HISTÓRIA  

 

“A arquitetura do hospital deve ser fator e instrumento de cura. O hospital exclusão, 

onde se rejeitam os doentes para morte, não deve mais existir” (FOUCAULT, 1979, 

p. 108-109 apud TOLEDO, 2008, p.60). 

A palavra hospital advém do latim hospitalis, derivado de hospes (hóspede, 

estrangeiro): aquele que hospeda (GÓES, 2004). Por muito tempo os hospitais foram 

instituições filantrópicas que concediam auxílio aos pobres e que não tinham preocupação 

alguma com a função de curar. Durante a Idade Média, os edifícios hospitalares estavam 

associados muito mais a ideia de morte, do que vida, pois se tratavam de espaços insalubres 

com ventilação e iluminação precárias. Segundo Costi (2002) a expectativa de vida dentro 
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desses edifícios era tão baixa que esses eram denominados Salle de Mourir.  De acordo com 

Miquelin (2002) os hospitais medievais possuíam como única finalidade o confinante dos 

enfermos a fim de proteger o restante da população de possíveis epidemias. Pacientes, naquela 

época, nada mais eram do que aqueles que aguardavam pacientemente o curso dos 

acontecimentos, no caso, a morte. (MIQUELIN, 2002). 

 

“A adoção de partidos arquitetônicos semelhantes em edificações com objetivos tão 

dispares deveu-se ao fato de que, tanto os hospitais, como as penitenciarias 

adotavam por paradigma o modelo panóptico, forma ideal encontrada para vigiar os 

prisioneiros”. (BENTHAM, 1971 apud TOLEDO 2008). 

 

Figura 2 - Enfermaria e capela Second Hospital the Knights Rhodes (COSTI, 2002). 

 

Nessa época, os edifícios que abrigavam os hospitais reproduziam a mesma arquitetura 

pesada das catedrais e das penitenciarias, com paredes largas que mais se assemelhavam à 

fortificações e prisões do que à edifícios de saúde, isso porque nesse período acreditava-se 

que o ar era transmissor de miasmas e altamente contaminante, por conta disso as janelas 

possuíam pequenas dimensões, tornando o ambiente escuro e amedrontador 

(LUKIANTCHUKI, 2010). Em consequência do espaço reduzido das alas para abrigar a 

grande quantidade de enfermos, ocasionava que duas ou mais pessoas internadas precisavam 

compartilhar o mesmo leito. 

 

“A noção de que a circulação de ar era fundamental para a salubridade do espaço 

hospitalar, destacada em 1888, pelo Dicrionnaire Encyclopédique dês Sciences 

Médicals afirma que “a necessidade de ar puro domina toda a higiene hospitalar” 

(DICTIONNARE, 1888), além disso, define o dimensionamento e o número de 

pacientes por enfermaria, cria parâmetros para a qualidade e quantidade do ar por 

paciente e estabelece distancias mínimas entre os leitos”. (TOLEDO, 2008, p. 53). 
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No entanto, para dar mais privacidade, eram colocadas pesadas cortinas entre os leitos, 

o que acabava piorando as condições de higiene, propiciando focos de infecções, além de 

prejudicar a entrada de luz e ventilação natural. Segundo Maceachern (1951), para piorar mais 

ainda a qualidade do ar circundante, os quartos eram aquecidos por fornos à carvão e lareiras.  

 

Figura 3 – Leitos compartilhados (TOLLET, 1892 Apud COSTI, 2002). 

Para Toledo (2008), já no século XVIII começam a surgir mudanças efetivas no modo 

de pensar o edifício hospitalar, é quando é criado o “hospital terapêutico”, que surge como 

forma de substituir àquelas instituições que tinham como objetivo apenas a assistência 

espiritual ao paciente e sua exclusão da sociedade, o antigo hospital que atuava com simples 

depósito de doentes.  

 “O hospital como instrumento terapêutico é uma invenção relativamente recente, 

que data do final do século XVIII” (FOUCAULT, 1979, p. 99 apud TOLEDO, 

2008). 

Somente em meados do século XIX que surge um real interesse na discussão e 

contestação da maneira como o espaço hospitalar era abordado desde então.  

“[...] Os pobres temiam a admissão no hospital como se fosse uma sentença de 

morte, um estágio intermediário que terminava com um funeral miserável [...] Na 

passagem do século a assepsia havia baixado tanto a mortalidade por cirurgia que o 

público começou a aceitar os hospitais como agências de bem social. Compreendeu-

se que várias formas de saúde precárias poderiam ser tratadas com maior eficácia no 

hospital do que em casa” (ROSEN, 1980, p. 367 apud TOLEDO p. 90). 

Na Inglaterra, a enfermeira Florence Nighintgale criou a “Enfermaria Nighingale”, 

onde ampliou o espaço entre os leitos e projetou amplas janelas, quem além de propiciarem 

ventilação cruzada e entrada de iluminação natural ainda arejavam e higienizavam o 

ambiente. A partir disso, de acordo com Lukiantchuki (2010), desmitificasse o conhecimento 
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anterior de que permitir a passagem de ventilação natural, por meio das aberturas, para dentro 

das enfermarias, contaminaria o ambiente. Segundo Costi (2001) a ideia de que o ar era 

prejudicial e contaminante ao paciente cai por terra graças às inovações de Louis Pasteur e 

Florence Nigthingale, a entrada de calor que antes era barrada, na verdade, auxiliava na 

diminuição da umidade controlando assim a proliferação de microrganismos, além disso, a luz 

natural fornece a noção de tempo e integração com a natureza para o paciente, auxiliando o 

funcionamento de seu relógio biológico.    

 

Figura 4 – Modelo de enfermaria proposto por Nigthingale (MIQUELIN, 2002). 

Toledo (2008) afirma que a arquitetura hospitalar é um campo um tanto quanto 

complexo, pois o edifício hospitalar reúne, em um único prédio, diferentes funções muitas 

vezes incompatíveis entre si: vida e morte. Talvez o mais desafiador para o profissional da 

arquitetura seja projetar um hospital capaz de acolher, de forma digna, as pessoas que se 

encontram debilitadas e carentes, tanto de conforto físico quanto mental. 

No entanto, essa adequação do edifício hospitalar voltado ao objetivo de curar passou 

a exigir dos arquitetos um maior conhecimento das práticas de atenção à saúde, assim como 

estimulou os médicos a procurarem nos saberes e nas experiencias dos arquitetos soluções 

para os problemas como a propagação das infecções (TOLEDO, 2008). 

  A partir disso, entende-se que é necessário renovar e repensar os espaços hospitalares 

a fim de torná-los espaços promotores de saúde, e é nessa conjuntura que a humanização 

surge como solução, a partir disso, os hospitais passam a ser lugares onde a vida pode não 

somente ser salva, mas ter sua qualidade melhorada (MIQUELIN, 1992). 

 

4.3 O EDIFÍCIO HOSPITALAR COMO PROMOTOR DE SAÚDE: A 

INFLUÊNCIA DA ARQUITETURA NO PROCESSO DE CURA DO 

PACIENTE ACOMETIDO POR QUEIMADURAS 

 

“Quando trabalho em projetos extremamente rigorosos em relação à funcionalidade, 

como é o caso de um hospital, lógico que levo em conta que um hospital sem 
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funcionar não adianta nada. Mas, não excluo que um hospital tenha que ser belo. 

Tudo que nós estamos propondo na Rede SARAH é isso, um resgate da beleza e da 

criação de espaços mais humanos dentro do hospital” (LELÉ, 2004, p. 50). 

Humanizar de acordo com definição dada pelo dicionário é “tornar humano, é dar 

condição humana; tornar benévolo, afável, tratável.”. No modelo do hospital humanizado 

esse torna-se uma “máquina de curar” centrada na promoção da saúde, focada na autonomia e 

qualidade de vida do paciente (SANTOS et al., 2004). Atualmente a humanização se aplica de 

diversas formas. As mais recorrentes poderiam ser citadas: 1) o hotel – analogia muito 

frequente na arquitetura hospitalar americana contemporânea; 2) a relação com a natureza; 3) 

a integração com obras de artes; 4) o lar e possibilidade de intimidade; e, por último, 5) a 

figura do espaço urbano e do convívio social – geralmente associada às experimentações da 

arquitetura hospitalar francesa contemporânea (LUKIANTCHUKI, SOUZA, 2010). Segundo 

a analogia hospital/hotel, de acordo com Lukiantchuki (2010), o paciente deve ser tratado da 

mesma maneira que um cliente de hotel, o que resultaria em um maior bem-estar ao usuário, 

visando diminuir sua estadia nesse ambiente. Essa preocupação com o conforto durante o 

período de internação se dá pelo fato desse ser de longa permanência, o que exige um 

tratamento especial ao paciente.  

 

“A meta é multiplicar exemplos de excelência para que possamos, daqui a pouco, 

entrar em um hotel bem planejado e ouvir alguém dizer que parece um hospital” 

(MIQUELIN, 1997, p. 104). 

 

A qualidade da arquitetura hospitalar é diretamente proporcional à capacidade de 

atender demandas funcionais, dimensionais e de infra-estrutura das práticas de atenção à 

saúde e dos equipamentos e serviços que lhes servem de apoio e, também, ao conforto físico e 

psicológico dos usuários, sejam eles pacientes, acompanhantes, funcionários ou visitantes 

(TOLEDO, 2008). Segundo Maciel et. al (2006) a humanização ao atendimento do paciente 

queimado nada mais é que a extensão ao atendimento de qualquer paciente, levando em 

consideração suas necessidades e não somente as patologias que o acometem.  

Para Toledo (2008) cinco aspectos projetuais são fundamentais para a qualidade do 

edifício hospitalar, sendo eles: 1) a adequação do edifício hospitalar às práticas médicas e 

procedimentos; 2) a valorização dos diferentes usuários do edifício hospitalar, sejam eles, 

pacientes, acompanhantes, funcionários ou visitantes; 3) o domínio dos aspectos infra-

estruturais, necessários ao funcionamento e manutenção da unidade hospitalar; 4) a inserção 
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do edifício hospitalar na estrutura urbana, que em alguns casos pode ter seu tecido 

comprometido pelo porte da unidade hospitalar; e 5) o tratamento adequado da imagem do 

hospital, por vezes relegada a um plano secundário, diante da complexidade funcional desse 

tipo de edificação. (TOLEDO, 2008, p. 44) 

Em relação ao paciente queimado a preocupação de se instituir espaços especializados 

e exclusivos para tal enfermidade é relativamente nova. No Brasil, mais especificamente, 

inicia-se com a criação da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ). A SBQ surge em 

1995 como consequência do Sistema Integrado de Procedimento de Alta Complexidade em 

Queimados (SIPAC), fruto do Ministério da Saúde, e nada mais é que uma associação civil, 

sem fins lucrativos “com os objetivos de promover, encorajar, contribuir e estimular a ciência, 

o estudo a pesquisa, a divulgação e a prática do tratamento das queimaduras [...]” 

(SBQUEIMADURAS.ORG.BR).  

“[...] O paciente queimado exige tempo, treino [...] a vantagem de se ter uma ala 

exclusiva para queimados é que você fica bom naquilo, bom nos curativos, nas 

técnicas, bom no reconhecimento da infecção, em todos os sentidos. “ (Entrevista 

com o Dr. Reinaldo Minoru Kuwahara, no dia 14 de junho de 2017, no CTQ-UEL, 

Londrina-PR). 

Segundo Maciel et. al (2006) é a partir do final do século XX que se torna notório que 

somente em Centros de referência o paciente teria medidas terapêuticas adotadas 

progressivamente, melhorando a assistência integral ao queimado, diminuindo 

consideravelmente sua mortalidade e ainda oferecendo cuidados corretos como em relação a 

postura, reabilitação física com apoio psicológico, tratamentos complementares com 

hidroterapia e profilaxia das infecções hospitalares. 

“O CTQ tem a planta física especifica dele, a gente fala que a gente trabalha 

sozinho, que é um hospital entre aspas, porque, a lavanderia é a mesma do hospital 

inteiro, a cozinha, a parte de exames, laboratórios, raio-X, ortopedia, neurologia, é 

tudo do HU. Então tem que estar num centro de alta complexidade. A gente 

funciona sozinho no sentido de que a gente entra com o paciente lá na UTI, leva ele 

para o nosso centro cirúrgico, depois levamos ele para a nossa enfermaria, nesse 

sentido não dependemos do HU”. (Entrevista com o Dr. Reinaldo Minoru 

Kuwahara, no dia 14 de junho de 2017, no CTQ-UEL, Londrina-PR). 

Maciel et. al (2006) defende a real necessidade e importância de um atendimento 

especializado, de referência, qualidade e, principalmente, humanizado ao paciente acometido 
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por queimaduras, como é o caso dos CTQs. É necessário crer no potencial do paciente em 

superar as dificuldades e obstáculos impostos pela lesão e para isso é imprescindível que ele 

esteja se reabilitando em um espaço que ofereça acolhimento físico e psicológico, que respeite 

as diferenças e as novas oportunidades de vida. O autor discute ainda que, as vítimas de 

queimaduras são sujeitos de direitos e deveres e que mesmo após um trauma devastador que é 

a queimadura tais pacientes são capazes de conduzir suas vidas, ter sonhos, desejos e ter 

garantido o acesso ao convívio familiar, social e oportunidades de trabalho. 

“Os procedimentos e as medicações totalmente empíricas utilizadas no alvorecer da 

humanidade foram substituídos progressivamente por outros mais racionais, 

oriundos das investigações cientificas, até chegar, na atualidade, à conclusão de que 

esses pacientes devem ser atendidos por grupos interdisciplinares de profissionais 

idôneos em Centros Especializados que disponham de planta física, instalações e 

equipamentos adequados para encarar seu tratamento integral”. (MACIEL et. al, 

2006, p.03). 

 

A humanização dos edifícios de saúde deve se dar tanto no âmbito arquitetônico, de 

projeto, quanto no âmbito de assistência humanizada. Por se tratar de vítimas que sofreram 

grandes traumas, cicatrizes físicas e psicológicas e pelo fato do hospital ser um ambiente 

ambíguo onde observa-se a linha tênue entre a vida e a morte, esse deve oferecer às vítimas e 

seus familiares espaço de acolhimento e apoio durante todo o período de internação, visando 

sua total recuperação física, emocional e sua inserção familiar e social. Segundo Maciel et. al 

(2006) os atendimento devem ter um enfoque educacional, psicológico e social, com uma 

abordagem voltada para a totalidade do sujeito, resgatando sua autoestima e humanidade.     

“Os pacientes da enfermaria estão todos acordados, no entanto, não podem andar 

pelo hospital por conta do risco de infecções [...] ele é um paciente que pode ter 

acesso ao ar livre, desde que acompanhado, para fazer fisioterapias ou passeios. O 

que ele não pode é levar uma infecção que ele esteja aqui para pacientes de outras 

alas”.  (Entrevista com o Dr. Reinaldo Minoru Kuwahara, no dia 14 de junho de 

2017, no CTQ-UEL, Londrina-PR). 

As queimaduras são lesões graves e traumáticas. A pele íntegra é o mais importante 

elemento de proteção do organismo humanos para combater agressões ambientais. Após a 

queimadura o organismo fica suscetível à proliferação de microrganismos, devido à grande 

exposição que a ferida causa.   Na maioria dos casos essa exposição causada pela destruição 

dos tecidos epiteliais culmina em um quadro de “sepse”, que nada mais é que uma infecção 
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generalizada, sendo responsável por 75% dos óbitos em pacientes grandes queimados 

(MACIEL, 2006). 

Diante disso, observa-se a necessidade que os edifícios que abriguem pacientes 

acometidos por queimaduras sejam ambientes que auxiliem em seu tratamento e não 

comprometam mais ainda o estado, muitas vezes critico, do paciente. Por conta de os 

pacientes serem tão suscetíveis a infecções, os Centro de Tratamento de Queimados devem 

possuir correntes de ar renováveis, evitando o ar estacionário e estimulando a entrada de ar 

puro e limpo. O aproveitamento das condicionantes naturais, vento e luz, agem como agentes 

bactericidas, promovendo ambientes mais salubres através do aquecimento dos ambientes e 

renovação continua de corrente de ar. 

 

 

4.4 A REDE SARAH KUBISTCHEK: O EDIFÍCIO HOSPITALAR FOCADO 

NA CURA FÍSICA E PSÍQUICA DO PACIENTE 

 

 “Quem quiser projetar um hospital atualizado tem antes que conversar com o Lelé”  

(Oscar Niemeyer). 

 

Um dos maiores exemplos que materializa essa preocupação da arquitetura como 

sendo promotora de saúde são os hospitais da Rede SARAH Kubistchek para pacientes com 

problema no sistema locomotor, projetados pelo arquiteto brasileiro João Filgueiras Lima, o 

Lelé. Assim como o paciente queimado, pacientes com doenças relacionadas ao aparelho 

locomotor, permanecem longos períodos internados, tornando o conceito de ambientes como 

um hotel, enfermarias com amplo bem-estar, um parâmetro fundamental. Os hospitais 

SARAH de Lelé são referências no que tange à implantação e compatibilização tecnológica 

atrelada à necessidade de agregar conforto aos ambientes e aos usuários.  
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Figura 5 – Banho de sol em macas móveis, no solarium do SARAH Brasília (Acervo particular da Rede Sarah). 

Segundo RAMOS e LUKIANTCHUKI (2015) Lelé prova que nesses dois aspectos, 

tecnologia e conforto, um não exclui o outro, mas somam-se para atingir um melhor 

desempenho do edifício hospitalar. A rede nasce baseada em um novo conceito de arquitetura 

hospitalar, é focada no paciente, pratica essa denominada por Santos et. al (2004) como 

Patient Centered-care (cuidados centrados no paciente). Em tais hospitais é possível observar 

os diversos conceitos de humanização, como: 1) o hospital visto como hotel, onde os 

pacientes possuem local de amplo bem-estar; 2) uso de jardins internos; 3) uso de obras de 

artes plásticas integradas à arquitetura; 4) espaços coletivos ao ar livre e 5) aproveitamento de 

ventilação e iluminação natural (RAMOS e LUKIANTCHUKI, 2015). Diante disso, Lelé 

promove um novo conceito de internação, em que o paciente é agente promotor de sua cura 

quebrando a ideia de paciente imóvel e constantemente acamado. No SARAH internação não 

é sinônimo de imobilidade, pelo contrário, ali os pacientes são estimulados a se deslocar para 

os muitos espaços ao ar-livre, terraços jardim e áreas de reabilitação projetadas para acolhe-

los mesmo com suas limitações físicas, evitando assim a permanência por períodos 

prolongados dentro dos quartos. 
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Figura 6 – Jardim interno do SARAH Lago Norte, com os painéis coloridos de Athos Bulcão (Acervo particular 

da Rede Sarah). 

Os hospitais SARAH são em sua maioria permeados por jardins internos integrados à 

arquitetura que, além de melhorarem a sensação térmica e o microclima, ainda proporcionam 

maior vivacidade e assepsia ao ambiente, combatendo infecções hospitalares, tão comuns em 

pacientes queimados. O uso de espaços verde em hospitais que abrigam indivíduos em estado 

de vulnerabilidade física e emocional possui um impacto muito positivo no processo de cura 

desses pacientes, pois permite a convivência com a natureza, muitas vezes tão distante dos 

pacientes devido aos longos períodos de internação. Dependendo da duração da internação, o 

paciente pode ficar recluso do meio exterior por longos períodos, como é o caso de pacientes 

acometidos por queimaduras, pois o processo de reabilitação é longo e demorado. Desse 

modo, a estratégia de trazer o verde para dentro desses espaços é justamente fazer com que 

esse paciente sinta o mínimo possível os impactos de sua reclusão (RAMOS e 

LUKIANTCHUKI, 2015).  

 

Figura 7 – Jardim interno do SARAH Lago Norte (Nelson Kon). 

Nos hospitais SARAH o conforto também se dá pela esfera visual, por meio das obras 

do artista plástico Athos Bulcão. As obras de Athos possuem grande importância no processo 

de reabilitação dos pacientes, pois traz ao edifício que é sinônimo de dor, morte e sofrimento, 

um pouco de alegria e vida. As intervenções artísticas de Athos estão sintetizadas nos muros 

de argamassa repletos de cor e movimento, estampados por figuras geométricas. Tais muros 

possuem múltiplas funções: além de agradáveis aos olhos, permitem contato visual com o 

exterior e entrada de luz e ventos naturais, propiciando ainda privacidade às áreas internas 

(RAMOS e LUKIANCHUKI, 2015). As obras de Athos possuem um valor tão inestimado 

aos hospitais da Rede que é impossível imagina-los sem elas, Athos foi um artista de profunda 

sensibilidade capaz de transformar espaços angustiantes em ambientes acolhedores, belos, 



25 

 

amenos e agradáveis. A arquitetura como um instrumento de cura e bem-estar dos pacientes é 

potencializada pelas suas obras (RAMOS e LUKIANTCHUKI, 2015). 

 

Figura 8 – Sheds côncavos do Hospital SARAH Fortaleza (Acervo particular da Rede Sarah). 

 

4.5 HUMANIZAÇÃO X NORMATIZAÇÃO 

Neste capítulo, a autora faz uma retomada de uma análise já publicada anteriormente, 

que discute de que maneira a humanização dos edifícios hospitalares é discutida nas principais 

normas que respaldam projetos de edifícios assistenciais em saúde. Para concepção de 

qualquer projeto arquitetônico é imprescindível basear-se em normas. No caso de edifícios 

hospitalares o respeito à essas exigências devem ser mais rigorosos ainda, pois tratam-se de 

edifícios de extrema complexidade que abrigam pessoas em estado de vulnerabilidade física e 

mental. No Brasil, os projetos de edifícios assistenciais em saúde são norteados pelo 

Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária, ambos os órgãos públicos tecem 

recomendações para que espaços físicos, fluxos, acessos e, principalmente, a assepsia do 

hospital funcionem de maneira adequada e não causem qualquer dano ao paciente internado.  

No entanto, o uso exclusivo das normativas não garantem ambientes humanizados e 

que contribuem para a cura dos pacientes, é necessária a consciência de que a adoção das 

normas é sim importante na concepção do projeto, todavia, os demais aspectos como, por 

exemplo, a humanização, não devem ser desconsiderados, mas sim somados a essas (RAMOS 

e LUKIANTCHUKI, 2015). 

Como as principais e fundamentais leis de normatização de edifícios hospitalares no 

Brasil temos: Resolução RDC nº 33, de 25 de fevereiro de 2003 e a Resolução RDC nº 50, de 

21 de fevereiro de 2002. Depois de diversas análises à tais resoluções e com embasamento 

teórico da literatura especializada que aborda a importância e a influência do hospital no 

processo de cura do paciente, observou-se que há uma lacuna em ambas as normativas no que 

concerne à humanização do ambiente hospitalar. A RDC nº 33 aborda, principalmente, 

recomendações para gerenciamento e remoção de resíduos produzidos nas unidades de 
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serviço de saúde, uma vez que defende que é de competência dos hospitais prezar pela higiene 

do ambiente a fim de evitar contaminação dos pacientes e, consequentemente, infecções 

hospitalares. Todavia, tal RDC não esclarece a forma de transpor a teoria para a prática, não 

abordando de maneira satisfatória outros meios de prevenir a contaminação de tais pacientes. 

Não há enfoque quanto ao aproveitamento das condicionantes naturais, como iluminação, 

ventilação e vegetação, enquanto alternativas para a assepsia dos espaços. Bem como, não há, 

ainda, recomendações no que se refere à humanização dos espaços por meio do uso de obras 

de artes plásticas que promovem o conforto visual ao paciente, impactando positivamente em 

seu processo de cura (RAMOS e LUKIANTCHUKI, 2015). O quadro síntese mostra quais as 

abordagens em relação à humanização de edifícios assistenciais em saúde são feitas pela RDC 

nº 33 e quais pontos a norma não menciona. 

 

Fonte: Acervo da autora (RAMOS e LUKIANTCHUKI, 2015). 

 

Outra resolução regulamentadora na qual devem ser pautados os projetos de edifícios 

hospitalares é a RDC nº 50 de 2002. Ao contrário da primeira, essa norma aborda de maneira 

mais aprofundada elementos que compõe a humanização como o aproveitamento da 

ventilação natural como instrumento de melhora do ar circundante e, consequentemente, 

assepsia dos ambientes. A RDC nº 50 também recomenda que, é dever do hospital prestar 

assistência psicológica ao paciente através de atividades recreativas e de terapia ocupacional. 

Todavia, não se tem recomendações que abordem o aproveitamento de iluminação natural, 

somadas à vegetação para também melhorar o bem-estar e conforto do paciente (RAMOS e 

LUKIANTCHUKI, 2015). Não há ainda, recomendações para a criação de espaços lúdicos 

dotados de obras de arte, a norma não menciona a importância da presença desses espaços 

para a contribuição no processo de cura. A seguir, o quadro síntese da Resolução RDC nº 50 

do Ministério da Saúde: 



27 

 

 

  
FONTE: Acervo da autora (RAMOS e LUKIANTCHUKI, 2015). 

Especificamente em relação ao tratamento do paciente que sofreu queimaduras, tem-se 

a Portaria nº 1.273, de 21 de novembro de 2000, que concede recomendações para a criação 

dos chamados CTQs, Centro de Tratamento de Queimaduras. Assim como as RDCs, tal 

Portaria não aborda a humanização hospitalar como um instrumento de cura. Têm-se apenas 

requisitos mínimos necessários para a implantação de um CTQ e aspectos em relação ao 

programa de necessidades desse, abordando quais os ambientes que compõe tal Centro, com 

dimensões, aparelhagem e especialidades médicas necessárias para o atendimento ao 

queimado.  

5. CONCLUSÃO 

 

Através desse artigo nota-se a grande evolução dos edifícios hospitalares, desde os 

precários edifícios da idade média até a atualidade com edifícios humanizados e propícios ao 

bem-estar do paciente. Conclui-se que o paciente acometido por lesões de queimaduras 

necessita de atendimento especializado e sistêmico, tratamento esse proposto em Centros de 

Tratamento de Queimaduras, aumentando assim as chances de cura e proporcionando maior 

qualidade de vida e bem-estar ao paciente, uma vez que a unidade promove meios que 

melhore sua saúde. Por meio do presente trabalho, nota-se que o hospital humanizado impacta 

de maneira positiva na estadia dos pacientes, diminuindo o tempo de internação ao mesmo 

tempo que contribui para cura física e psíquica desses. O modelo de arquitetura terapêutica 

focada nas necessidades e anseios do paciente é uma das soluções para a crise no atendimento 

de saúde no Brasil e no mundo, pois essa torna-se um instrumento de cura para cada 

indivíduo. 
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