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DEFINIÇÕES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E 

TECIDOS E A HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO-HOSPITALAR 

 

 

VITÓRIA EHLERS BOZELLI 

 

 

RESUMO 

 

O Sistema Nacional de Transplantes do Brasil é o segundo em números absolutos de 

transplantes em todo o mundo, buscando aumentar a eficácia das doações de órgãos e aplicar 

medidas corretivas para meios de transportes dedicados, melhorias na eficiência dos serviços 

prestados e aumentar as formas de propaganda e informações necessárias que possam ajudar 

os familiares na importante decisão em aceitar a realização da doação dos órgãos de seu 

semelhante. Por meio de estudos de casos e análises das normas, este trabalho tem o objetivo 

de apresentar as formas de humanização e como estas afetam o paciente de diversas formas 

positivas, levando como exemplo a Rede Sarah Kubitschek projetada pelo Arquiteto João 

Filgueiras Lima (1931-2014), conhecido como Lelé. Essas formas são aplicadas para melhor 

comodidade ao paciente, além de oferecer formas de lazer que ajudam na recuperação deles, 

disponibilização de ambientes apropriados para cada atividade e necessidade, avanços no 

conforto térmico e acústico, contato com a natureza por pátios verdes e uso da cromoterapia 

que através das cores desenvolve alternadas sensações dependendo das suas intensidades, 

tonalidades e aplicações.  

 

Palavras-chave: doação, Arquitetura Hospitalar, humanização. 

 

 

DEFINITIONS OF THE NATIONAL TRNSPLANTS SYSTEM OF ORGANS AND 

TISSUES AND THE HUMANIZATION OF THE HOSPITAL FHYSICAL SPACE 

 

ABSTRACT 

 

The National Transplants System in Brazil is the second in absolute numbers all around the 

world, however is also the most democratic. The same is searching for increasing 

effectiveness of organ donations and apply corrective measures to dedicated means of 

transports, improvements on the efficiency of the services rendered and increase the means of 

advertising and information required to help the relatives on the essential decision to 

recognize the accomplishment of organ donation of your similar. Through the use of case 

studies and normative analysis, this present study have the purpose of offer the forms of 

humanizations and how it effects the patient in several positives ways, considering the Sarah 

Kubitschek’s network projected by João Filgueiras Lima (1931-2014), known as Lelé. The 

humanization is applied to optimal the comfort for the patient, in addition to offer ways of 

entertainment whitch facilitate on recovery, provision of appropriate environments for each 

aspect and necessity, advances on the thermal and acoustic comfort, contact with the nature 

for green yards and use of chromo therapy who through the colors build alternate sensations 

depending of intensity, tonality and application of them.  

 

Keywords: donation, Hospital Architecture, cromotherapy.



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A arquitetura hospitalar vem se desenvolvendo com uma visão mais acolhedora 

voltada aos pacientes, buscando ambientes humanizados que ofereçam conforto, comodidade, 

flexibilidade, segurança, que contribuam na recuperação, com mobiliários planejados, estudos 

de eficiência energética, acústica e térmica, entre outras características que mostram sua 

evolução, onde os hospitais deixam der ser apenas construções que abrigam uma atividade, 

passando a ser complemento do tratamento.  

Nos dias atuais, um hospital busca atender as diversas necessidades em relação aos 

pacientes que serão submetidos às cirurgias e tratamentos, acerca de determinados cuidados 

para os diversos casos, atenção ao conforto dos funcionários e proporcionar equipamentos 

médicos necessários.  

A área de transplantes de órgãos vem se desenvolvendo no decorrer do tempo, 

conquistando, aos poucos, a aceitação da sociedade, porém sofre com diversas falhas no 

sistema, como a falta de transporte dedicado e de profissionais especializados na área, tempo 

de isquemia dos órgãos, pequena oferta de órgãos e tecidos em relação ao potencial existente, 

índice de recusa, exames inadequados, dentre outras problemáticas que apresentam soluções 

que precisam ser colocadas em prática para que o Sistema de Transplantes de Órgãos e 

Tecidos seja mais eficiente. 

 

 

2. HISTÓRICO 

 

O termo hospital na idade média era traduzido em apenas algumas salas 

enclausuradas, com poucas aberturas que possibilitavam a entrada de um pequeno feixe de 

luz. Era um lugar onde os doentes e peregrinos eram abrigados e esperavam pela morte, já que 

a cura ainda era pouco estudada e acreditava-se apenas em religiosidade como tratamento. 

Não havia métodos de salubridade, conforto e muito menos humanização para as pessoas que 

ali se instalavam. 

A arquitetura hospitalar foi se desenvolvendo ao longo dos anos segundo Claudine 

Machado Badalotti e Ailson Oldair Barbisan (2015). Na Idade Moderna, surgiu o primeiro 

modelo de hospital pavilhonar, estabelecido por Tenon; tinha arquitetura distribuída em 
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pavilhões, considerada ideal devido à transmissão de agentes nocivos. O mesmo modelo 

contou com a separação dos enfermos para combater o contágio e transmissão de doenças, 

desenvolveram estudos para esterilização dos utensílios médicos, separação da enfermaria 

com pátios adjacentes que atuavam como barreiras contra a propagação de infecções, 

surgindo novas necessidades espaciais para a medicalização. 

No século XXI, há o desenvolvimento de tecnologias de ponta nas especialidades 

médicas e o uso da alta tecnologia passa a influenciar no modo de tratar os pacientes e 

principalmente na configuração espacial das clínicas e hospitais. O objetivo é empregar a 

melhor forma de tratamentos aos pacientes, sempre buscando melhorias para a recuperação 

deles e maior conforto durante o tratamento, iniciando os estudos de humanização de o 

ambiente hospitalar que evitam espaços herméticos e contribuindo para a assepsia com uso de 

vegetação e arte. 

 

 

3. TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS 

 

A técnica de Transplante de Órgãos teve início no Brasil no ano de 1960, porém as 

normas apenas foram regularizadas em 1997 com a criação do Sistema Nacional de 

Transplantes (SNT), de acordo com a Lei nº 9.434/1997, conhecida como Lei da Doação 

Presumida de Órgãos, e o Decreto nº 2.268/1997, tornando-se uma grande evolução da 

ciência, buscando reabilitar pessoas que possuem insuficiência funcional ou terminal de 

algum órgão vital ou tecido.  

O SNT brasileiro é o segundo em números absolutos de transplantes em todo o 

mundo e o mais avançado. De acordo com Luciana Carvalho Moura e Vanessa Silva e Silva 

(2014), a Lei nº 9.434/1997 instituiu a doação como sendo consentida por familiares e por 

escrito, o que, outrora, todos eram considerados doadores obrigatórios, acarretando 

desconforto à sociedade. 

O funcionamento do SNT é exercido por meio da Coordenação-geral do Sistema 

Nacional de Transplantes (CGSNT), que, de acordo com o Manual do Núcleo de Captação de 

Órgãos (2014), 

é assistida pelos Grupos de Assessoramento Estratégico (GAE), que 

têm função de elaborar diretrizes, propor melhorias na legislação dos 

transplantes, identificar indicadores de qualidade para as atividades de 
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doação e transplante e emitir pareceres quando solicitados pela 

CGSNT.  

As Câmeras Técnicas Nacionais (CTN) operam na captação e doação, na 

histocompatibilidade e no transplante de coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim e células. 

Incluem transplante e banco de tecidos oculares e multitecidos, além de ser um setor de ética e 

pesquisa em transplantes.  

A Central Nacional de Transplantes (CNT) é a responsável nacional pela captação e 

distribuição dos órgãos, porém, quando a responsabilidade é estadual, é orientado pelas 

Secretarias de Saúde dos Estados e Secretaria Estadual de Transplantes.  

Ainda podemos concluir a estrutura de funcionamento do Sistema Nacional de 

Transplantes (SNT) por meio da citação:  

 

As Organizações de Procura de Órgãos (OPO) fazem parte desse processo de 

coordenação, e sua criação depende das CNCDO. Atuam de maneira regionalizada 

em parceria com as Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplante (CIHDOTT), proporcionando educação continuada na área da 

doação de órgãos; auxílio aos hospitais para a identificação dos potencias doadores; 

e auxílio no processo de diagnóstico de morte encefálica (ME), bem como na 

conclusão do processo de doação e transplante.2 

As CIHDOTT são comissões que atuam com o propósito de melhorar a identificação 

e a manutenção de potenciais doadores; também têm caráter educativo; e se 

articulam com as OPO, que, por sua vez, se articulam com as CNCDO durante todo 

o processo de doação e transplante. (Manual do Núcleo de Captação de Órgãos, 

2014, p. 03). 

 

 

O processo de doação inicia-se com a identificação do potencial doador nas unidades 

de terapia intensiva (UTI) ou pronto socorro (PS), onde será feito o diagnóstico da morte 

encefálica (ME). Com a confirmação da ME, é feita a notificação OPO ou a CNCDO, para 

dar início ao processo de doação, e avisar a família para autorização do transplante, 

acolhendo-a, durante todo o processo de captação e doação dos órgãos.  A retirada do órgão é 

feita no hospital em que se encontra o doador, no qual a família é constantemente informada 

sobre a retirada e término do processo. Após a cirurgia, o corpo é entregue à família 

recomposto para as devidas condolências. Todas as informações obtidas deste transplante 

devem ser arquivadas por, no mínimo, 5 anos, e transmitidas ao CNCDO, encerrando o 
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processo de doação-transplante. Contudo, caso haja recusa familiar, o processo é cancelado 

imediatamente.  

O paciente, que precisa do transplante, recebe todas as informações necessárias sobre 

o risco do procedimento, sendo assinado um termo de consentimento e, então, dá-se início ao 

processo para colocação à Lista de Espera, chamada de Cadastro Técnico Único (CTU), em 

que cada órgão possui uma lista de acordo com cada Estado e distribuição regionalizada, 

devido ao tempo de isquemia dos órgãos sem irrigação sanguínea. A entrada na lista possui 

critérios médicos pré-definidos, como a urgência de pacientes em estado grave, 

compatibilidade do grupo sanguíneo e tempo de espera. 

De acordo com Manual de Transplantes (2014), o SNT encontra-se desordenado; por 

ser um setor de grandes investimentos, acarreta muitos gastos por causa do uso caótico de 

aeronaves, equipes de transplantes e serviços de saúde prestados para manter os receptores. 

Outros motivos para tal consternação é a alta demanda em transplantes, na qual podemos 

observar um número considerado de óbitos equivalente a 9.872 mortes análogo a 6,15% da 

fila de espera; familiares desviam-se de tal técnica, por questões religiosas e culturais e pela 

avaliação de riscos do potencial doador – que pode ser solucionada por meio de estratégias de 

marketing que evidenciem o valor social da doação – e deficiência na infraestrutura e pessoal 

treinado e disponibilizado deste campo. 

REGIÕES TOTAL DE 

EQUIPES 

RIM FÍGADO PÂNCREAS CORAÇÃO PULMÃO 

Região 

Sudoeste 

131 65 36 10 17 3 

Região Sul 98 56 22 4 13 3 

Região 

Nordeste 

41 26 8 2 4 1 

Região 

Centro-

Oeste 

12 8 2 2 1 0 

Região 

Norte 

8 6 2 0 0 0 

Brasil 290 161 70 18 3344 7 

Fonte: Manual de Transplantes (2014). 
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Outro motivo é que o descarte de órgãos e tecidos ocorrem de acordo com o tempo 

de isquemia fria, que sofre com dificuldades devido ao transporte aéreo em longas distâncias, 

em que a maioria das cidades, que utilizam do transporte aéreo convencional, não atendem no 

tempo necessário, e em uma avaliação que possui 5 categorias, a primeira é o Risco 

Inaceitável, na qual o doador possui doenças graves que são definidas como alto risco para o 

receptor, assim o órgão ou tecido é descartado imediatamente. A segunda é o Risco 

Aumentado, quando este órgão possui uma doença em tratamento (sobrepeso e idade 

avançada), porém pode ser utilizado em determinação da urgência em relação aos receptores e 

em caso de escassez de órgãos, assim, a doação pode seguir com aviso prévio à equipe de 

transplante. A terceira é o Risco Calculado, que segue o mesmo processo da categoria 

anterior, porém o doador possui doenças transmissíveis em atividade (anti-HCV reagente, 

anti-HBc reagente, CMV reagente). A quarta categoria é o Risco não Valorável, quando o 

órgão não possui a devida avaliação pela falta de informações fidedignas, assim, a equipe é 

alertada e segue com o transplante. A última é o Risco Básico, em que não há riscos 

identificados e o procedimento pode seguir sem preocupações.  

 

ÓRGÃOS TEMPOS DE ISQUEMIA FRIA 

Coração 4 horas 

Pulmão 4-6 horas 

Fígado 12 horas 

Pâncreas Até 20 horas 

Intestino 6-8 horas 

Rins Até 24 horas em solução E.collins e 36 horas 

em solução UW 

Fonte: Manual de Transplantes (2014). 

 

Entretanto, tais complicações podem ser solucionadas por meio de ações aplicadas 

pelas Centrais Estaduais. De acordo com o Manual de Transplantes (2014),  

é preciso: 

 Aumentar e diversificar as equipes de captação de órgãos; 

 Profissionalizar as equipes e melhorar substancialmente a remuneração; 

 Criar processos rápidos de mobilização das equipes; 
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 Garantir a mobilidade das equipes com transporte terrestre e aéreo 

dedicado; 

 Descentralização das equipes tanto em termos estaduais como regionais; 

 Qualificação intensiva em modo descentralizado.  

 Problema colocado: diminuir o tempo de isquemia fria e aumentar a 

oferta de órgãos para transplantes a tempo e a hora. 

 

 

4. HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO-HOSPITALAR  

 

Hospitais, clínicas, unidades médicas, entre outros, que têm um planejamento 

arquitetônico adequado podem oferecer melhoras significativas na saúde dos pacientes, por 

meio da humanização do espaço hospitalar, um tema muito abordado ultimamente, que pode 

ajudar no processo de cura do enfermo.  

A arquitetura interfere no bem-estar do paciente e pode ser aplicada de diversas 

maneiras, por exemplo, por meio da humanização analisada através das cores que afetam nas 

emoções dos pacientes que requerem determinados cuidados, passando, constantemente, por 

exames, substâncias medicinais, cirurgias, problemas psicológicos entre outros. Além dos 

pacientes, os acompanhantes, que passam dias e noites ao lado dos seus semelhantes, e 

médicos e enfermeiros podem sofrer com o meio onde trabalham e a responsabilidade a que 

estão submetidos. Grande influência está no uso correto da iluminação e ventilação natural, 

que ajuda no contato com a natureza, e jardins internos e externos para o bem-estar dos 

pacientes, valorizando suas necessidades, seu bem-estar, suscitando alegrias, bons cuidados e 

um lugar que possa ser chamado de “casa”.  

O maior exemplo de arquitetura hospitalar humanizada são os hospitais da Rede 

Sarah Kubitschek, que cuidam de doenças que afetam o aparelho locomotor, projetados por 

João Filgueiras Lima (1931-2014), mais conhecido como Lelé, e o artista plástico Athos 

Bulcão, totalizando 10 centros hospitalares, em Brasília - DF, São Luís - MA, Salvador - BA, 

Belo Horizonte - MG, Fortaleza - CE, Rio de Janeiro - RJ, Macapá - AM e Belém - PA. Lelé 

sempre buscou construções rápidas, limpas, humanizadas, sustentáveis, com espaços 

agradáveis, econômicos e funcionais. De acordo com Katiúcia Ramos e Marieli Lukiantchuki 

(2015), “Lelé prova que nesses dois aspectos: tecnologia e conforto, um não exclui o outro, 

mas sim, somam-se para atingir um melhor desempenho de edifício hospitalar”, em que 

podemos observar, em suas obras, a preocupação em manter o paciente confortável e bem 
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cuidado, com amplos locais para lazer, jardins internos e externos para usufruir o ar livre e 

ventilação e iluminação natural.  

Vários projetos foram feitos até chegar ao material mais adequado: primeiro foram 

estruturas utilizando concreto pesado que possua alta densidade e seja aplicado como 

contrapeso em gasodutos, hospitais e usinas nucleares e pode ser qualificado como um 

isolante radioativo. Posteriormente, a argamassa armada, um material leve e fácil de ser 

transportado, enquanto os sheds, marca registrada em seus projetos, foram desenvolvidos com 

metal e aço, que permitem entrada de luz e ventilação natural, e dependendo da sua orientação 

funcionam como captador de vento ou extrator de ar quente.  

O uso do shed metálico no formato de ondas com grandes extensões otimizam seu 

funcionamento e induz a pressão negativa na parte posterior, onde fica a janela de saída, 

provocando a extração do ar de dentro do ambiente; é repetido múltiplas vezes paralelamente, 

tendo a função de iluminação e ventilação natural. Para o fechamento interno nas laterais dos 

sheds, foram instaladas uma esquadria metálica e, sob esta, uma basculante de vidro que não 

interrompe a iluminação natural, permitindo que, mesmo quando a esquadria superior 

estivesse fechada, ainda sejá possível a entrada de uma pequena quantidade de ventilação 

natural no ambiente. Contudo, em certos ambientes, ambos os módulos são de vidro, 

permitindo a interrupção da ventilação, mas sem abster-se da luz natural. O contato com o 

natural é uma das características mais marcantes na arquitetura hospitalar do Lelé, 

harmonizando o homem com a natureza, onde alguns ambientes possuem conexões aos 

jardins externos, que rodeiam a estrutura, e jardins internos que adentram os corredores e 

recortam a volumetria.  

João Filgueiras Lima acaba criando um sistema de climatização integralmente 

passivo, como uso de dutos de ventilação natural que dispensam o uso do ar condicionado, 

economizando energia elétrica, e acaba mantendo isoladas as doenças transmissíveis pelo ar. 

Esse sistema é composto por ventilação por convecção, onde o ar frio é injetado através de 

galerias de ventilação no subsolo que é extraído pelos sheds com aberturas na direção do 

vendo dominante, e por ventilação cruzada, onde dois destes são instalados em sentidos 

opostos.  

Seus projetos são compostos por ambientes voltados à reabilitação e terapia ao ar 

livre, com hidroterapia, esportes náuticos, ginásio, setor de apoio ao lesado cerebral, áreas de 

lavanderia, cozinha, refeitório, farmácia, limpeza entre outros. É equipado, também, com um 

departamento de pesquisa, disposto em um centro de estudos com biblioteca, auditório, centro 

de readaptação e anfiteatro ao ar livre. Os hospitais de Brasília e Salvador expõem, em sua 
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implantação, disponibilidade de áreas verdes; a implantação do segundo abrange uma área 

circundando o Lago Norte, possibilitando o dimensionamento de campos ajardinados que se 

integram à estrutura e uma vista maravilhosa da maior parte dos ambientes. 

 

5. APLICAÇÃO DA CROMOTERAPIA NO ESPAÇO HOSPITALAR 

 

Muitos acreditam na Cromoterapia como sendo uma cura para doenças através das 

cores, porém, não há estudos realizados que comprovem tais afirmações. Os cromoterapeutas 

acreditam que, se as cores forem aplicadas de forma correta, no meio apropriado e que deixem 

a áurea cromática se desdobrar, pode ser uma cura espontânea. A teoria das cores deu início 

com o estudo de Goethe na representação de um círculo cromático que as classifica entre 

primárias que são cores puras, não surgidas da mistura de outras cores, e secundárias, provém 

da mistura das cores primárias.  

 De acordo com o livro Psicologia das Cores (Heller, 2007), no passado, quando se 

acreditava em mágica, era comum o uso de objetos “vermelhos”, por exemplo, vinho tinto, 

pétalas de rosas vermelhas, corais vermelhos dentre outros, para a cura de doenças 

“vermelhas”, como erupções, inflamações e febre. Um modelo desta prática era a utilização 

do coral vermelho, que quando colocado junto ao enfermo, seu tom se tornava mais apagado, 

e quando ele se curava, o coral retornava sua cor forte. A explicação para tal acontecimento 

dá-se pelo contraste da pele avermelhada com o objeto de mesma cor, que fazia com que a 

tonalidade dele, fosse menos visível.  

As cores variam para cada uso e aplicação, como ambientes, roupas, vasos entre 

outros, podendo ter diversos significados e resultados. Um acorde cromático é composto por 

uma ordem ou sequência de cores, determinado pela decorrência da cor principal, formando 

um efeito conjunto imutável; assim incluímos a análise das necessidades que o usuário precisa 

para cada setor, deliberando o acorde mais adequado.  

De acordo com Vânia Paiva Martins (A Humanização do Ambiente Físico Hospitalar 

– 2004), “As pessoas com problemas respiratórios sentem-se mais à vontade em quartos 

azuis, pois essa cor dá a sensação de maior volume de ar”. Pois o azul é considerado uma cor 

divina e eterna, lembrando o céu, além do fato de que todas as cores em profundidade se 

dissolvem em azul. Esta é por ter característica calmante e tranquilizante, devendo ser 

utilizada em dormitórios, principalmente em hospitais e clínicas.  

De acordo com o livro Psicologia das Cores (Heller, 2007), a cor vermelha pode ser 

avaliada como boa ou ruim, significando paixão, amor, força e vida e, ao mesmo tempo, 
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constitui o ódio, fogo e sangue. O vermelho sangue encontra-se constantemente em contato 

com os cirurgiões em vários procedimentos, causando agressividade a eles; por este motivo, o 

ideal é utilizar um acorde cromático que contraste com o vermelho, aplicado às paredes da 

sala e, até mesmo, nos jalecos dos médicos, pois este acorde estará desfocando a cor 

vermelha. De início podemos pensar no azul, o qual é totalmente oposto ao vermelho, o 

primeiro é passivo, frio, silencioso e mental, enquanto o segundo é quente, ativo, ruidoso e 

corpóreo, porém, tal contraste excessivo pode causar desconforto. Então, podemos utilizar 

uma opção mediadora, o verde, com significado de fertilidade, esperança, sagrado, saúde, 

vida e segurança, a qual é um intermediário entre o vermelho e o azul, já que se encontra entre 

o passivo e o ativo, tornando-se o tranquilizante, entre o seco e molhado, o verde é úmido. 

Assim, aos olhos de cirurgiões e médicos, ela tem ação calmante aos seus olhos.  

O mais adequado é que os espaços não sejam monogramados, pois, de acordo com 

Vânia Paiva Martins (2004), essas superfícies podem causar cansaço ocular e 

desconcentração. O ideal é que o teto de corredores hospitalares, onde passam macas 

constantemente, não sejam brancos, pois esta cor dá a sensação de profundidade e 

afastamento.  

Outros locais, como refeitórios, copas, lazer, podem ser adicionados à cor laranja, 

pois esta aquece e clareia os ambientes, alegrando o corpo e a mente. É a combinação de luz e 

calor, transmite diversão, sociabilidade, extroversão entre outros. Quando em conjunto ao 

azul, sua atuação é mais forte. E por último e não menos importante, o amarelo, a cor mais 

contraditória, representa a luz, otimismo, é alegre, revigorante, delicado entre outras 

características, podendo ser utilizado em locais abertos para lazer. 

 

 

6. ESTUDO DE CASO: HOSPITAL ESPECIALIZADO EM TRANSPLANTE DE 

ÓRGÃOS E TECIDOS 

 

Para o desenvolvimento e entendimento deste projeto, alguns estudos de casos foram 

realizados, com o intuito de estudar áreas de implantação, humanização do espaço, estrutura, 

espaços e fluxograma. Foram analisados quatro Hospitais, um deles é localizado na Suécia e 

os outros três encontram-se em regiões do Brasil.  

De início marcamos o projeto de extensão do Hospital de Helsingborg na Suíça, o 

qual foi projetado pelos arquitetos Schmidt Hammer Lassen Architects. O objetivo era 

alcançar espaços com flexibilidade de uso, utilização de pátios verdes com acesso através de 
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um corredor central integrador que otimiza o uso da luz natural através de grandes aberturas 

verticais que possibilitam contato visual com toda a cidade. Em sua implantação, foram 

utilizados recuos nas fachadas, permitindo espaços variados, assim a própria estrutura se 

adapta de acordo com suas funções. 

O Hospital Perinatal da Barra, no Rio de Janeiro, foi projetado pela empresa RAF 

Arquitetura; sua estrutura é atraída pelos planos de vidro da fachada principal, permitindo 

iluminação natural constante em seu interior. Sua aplicação envolve eficiência acústica, 

térmica e energética através do uso de vidros, brises, painéis e venezianas, abrangendo uma 

arquitetura contemporânea. 

Em São Paulo, encontra-se o Hospital Moriah, conhecido como “Hospital Vitrine” 

pela grande fachada de vidro e aço. Com o conceito de razão e sensibilidade, o intuito do 

projeto é atender às grandes demandas e preparar para o futuro, com uma construção 

econômica, sustentável, eficiência energética e térmica, junto ao atendimento médico de alto 

nível. Por meio do seu partido, ciência, tecnologia e inovação, intervenções estruturais foram 

feitas para a construção da fachada, que permite insolação adequada resultando na redução do 

consumo do ar-condicionado e criando áreas de permanência mais agradáveis, além de 

estudos de regime de ventos e condições de ruído por ser implantado perto de um aeroporto. 

A Rede Sarah Kubitschek é a principal referência em humanização do ambiente 

hospitalar no Brasil, projetada pelo arquiteto João Filgueiras Lima. Utiliza do sistema pré-

fabricado para a construção dos sheds atuantes na ventilação e iluminação natural, além do 

sistema de climatização integralmente passivo. O hospital dispõe de espaços agradáveis, 

econômicos e funcionais, construção limpa, humanizada e sustentável e aplicação de jardins 

internos e externos que se relacionam com a estrutura, como meio de integrar o homem e a 

natureza.  

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo apresentar as etapas que envolve o Sistema de 

Transplante de Órgãos e Tecidos (SNT) e seu funcionamento, que vem se adaptando com o 

passar do tempo com normas e leis atuais, buscando evoluir e adequar-se para melhor atender 

aos envolvidos (transplantados, acompanhantes, equipe médica etc.).  
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No setor da arquitetura hospitalar, o presente artigo, buscou apresentar as diversas 

formas de humanização do espaço para melhor atender aos pacientes, de acordo com a 

arquitetura hospitalar do Arquiteto João Filgueiras Lima, mais conhecido como Lelé, que 

desfrutou de técnicas construtivas para melhor conforto ambiental, sistema de ventilação por 

sheds, construção pré-fabricada, humanização do espaço através de jardins internos e 

externos, áreas de lazer, terraços, mobiliários planejados, dentre outras características 

essenciais, que mostra sua preocupação em trazer maior conforto e comodidade à sociedade.  

Além disso, este artigo apresenta um estudo sobre como a cromoterapia, aplicada 

adequadamente aos ambientes, apresenta diversas atuações que auxiliam no aconchego dos 

pacientes, ajudando até mesmo na recuperação deles. 
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RESUMO

OO Sistema Nacional de Transplantes do Brasil é o segundo em números absolutos 
de transplantes em todo o mundo, buscando aumentar a eficácia das doações de 
órgãos e aplicar medidas corretivas para meios de transportes dedicados, melho-
rias na eficiência dos serviços prestados e aumentar as formas de propaganda e in-
formações necessárias que possam ajudar os familiares na importante decisão em 
aceitar a realização da doação dos órgãos de seu semelhante. Por meio de estu-
dos de casos e análises das normas, este trabalho tem o objetivo de apresentar as 
formas de humanização e como estas afetam o paciente de diversas formas positi-
vas, levando como exemplo a Rede Sarah Kubitschek projetada pelo Arquiteto 
João Filgueiras Lima (1931-2014), conhecido como Lelé. Essas formas são aplica-
das para melhor comodidade ao paciente, além de oferecer formas de lazer que 
ajudam na recuperação deles, disponibilização de ambientes apropriados para 
cada atividade e necessidade, avanços no conforto térmico e acústico, contato 
com a natureza por pátios verdes e uso da cromoterapia que através das cores de
senvolve alternadas sensações dependendo das suas intensidades, tonalidades e 
aplicações. 

Palavras-chave: doação, Arquitetura Hospitalar, humanização.

DEFINITIONS OF THE NATIONAL TRNSPLANTS SYSTEM OF ORGANS 
AND TISSUES AND THE HUMANIZATION OF THE HOSPITAL FHYSICAL 

SPACE

ABSTRACT

The National Transplants System in Brazil is the second in absolute numbers all 
around the world, however is also the most democratic. The same is searching for 
increasing effectiveness of organ donations and apply corrective measures to dedi-
cated means of transports, improvements on the efficiency of the services rende-
red and increase the means of advertising and information required to help the rela-
tives on the essential decision to recognize the accomplishment of organ donation 
of your similar. Through the use of case studies and normative analysis, this present 
study have the purpose of offer the forms of humanizations and how it effects the 
patient in several positives ways, considering the Sarah Kubitschek’s network pro-
jected by João Filgueiras Lima (1931-2014), known as Lelé. The humanization is 
applied to optimal the comfort for the patient, in addition to offer ways of entertain-
ment whitch facilitate on recovery, provision of appropriate environments for each 
aspect and necessity, advances on the thermal and acoustic comfort, contact with 
the nature for green yards and use of chromo therapy who through the colors build 
alternate sensations depending of intensity, tonality and application of them. 

Keywords: donation, Hospital Architecture, cromotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

AA arquitetura hospitalar vem se desenvolvendo com uma visão mais aco-
lhedora voltada aos pacientes, buscando ambientes humanizados que ofe-
reçam conforto, comodidade, flexibilidade, segurança, que contribuam na 
recuperação, com mobiliários planejados, estudos de eficiência energética, 
acústica e térmica, entre outras características que mostram sua evolução, 
onde os hospitais deixam der ser apenas construções que abrigam uma ati-
vidade, passando a ser complemento do tratamento. 
Nos dias atuais, um hospital busca atender as diversas necessidades em 
relação aos pacientes que serão submetidos às cirurgias e tratamentos, 
acerca de determinados cuidados para os diversos casos, atenção ao con-
forto dos funcionários e proporcionar equipamentos médicos necessários. 
A área de transplantes de órgãos vem se desenvolvendo no decorrer do 
tempo, conquistando, aos poucos, a aceitação da sociedade, porém sofre 
com diversas falhas no sistema, como a falta de transporte dedicado e de 
profissionais especializados na área, tempo de isquemia dos órgãos, peque-
na oferta de órgãos e tecidos em relação ao potencial existente, índice de 
recusa, exames inadequados, dentre outras problemáticas que apresentam 
soluções que precisam ser colocadas em prática para que o Sistema de 
Transplantes de Órgãos e Transplantes de Órgãos e Tecidos seja mais eficiente.

2. HISTÓRICO

O termo hospital na idade média era traduzido em apenas algumas salas 
enclausuradas, com poucas aberturas que possibilitavam a entrada de um 
pequeno feixe de luz. Era um lugar onde os doentes e peregrinos eram abri-
gados e esperavam pela morte, já que a cura ainda era pouco estudada e 
acreditava-se apenas em religiosidade como tratamento. Não havia méto-
dos de salubridade, conforto e muito menos humanização para as pessoas 
que ali se instalavam.
A arquitetura hospitalar foi se desenvolvendo ao longo dos anos segundo 
Claudine Machado Badalotti e Ailson Oldair Barbisan (2015). Na Idade Mo-
derna, surgiu o primeiro modelo de hospital pavilhonar, estabelecido por 
Tenon; tinha arquitetura distribuída em pavilhões, considerada ideal devido à 
transmissão de agentes nocivos. O mesmo modelo contou com a separa-
ção dos enfermos para combater o contágio e transmissão de doenças, de-
senvolveram estudos para esterilização dos utensílios médicos, separação 
da enfermaria com pátios adjacentes que atuavam como barreiras contra a 
propagação de infecções, surgindo novas necessidades espaciais para a 
medicalização. 
No século XXI, há o desenvolvimento de tecnologias de ponta nas especia-
lidades médicas e o uso da alta tecnologia passa a influenciar no modo de 
tratar os pacientes e principalmente na configuração espacial das clínicas e 
hospitais. O objetivo é empregar a melhor forma de tratamentos aos pacien-
tes, sempre buscando melhorias para a recuperação deles e maior conforto 
durante o tratamento, iniciando os estudos de humanização de o ambiente  

hospitalar que evitam espaços herméticos e contribuindo para a assepsia 
com uso de vegetação e arte.

3. TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS

AA técnica de Transplante de Órgãos teve início no Brasil no ano de 1960, 
porém as normas apenas foram regularizadas em 1997 com a criação do 
Sistema Nacional de Transplantes (SNT), de acordo com a Lei nº 9.434/1997, 
conhecida como Lei da Doação Presumida de Órgãos, e o Decreto nº 
2.268/1997, tornando-se uma grande evolução da ciência, buscando reabi-
litar pessoas que possuem insuficiência funcional ou terminal de algum 
órgão vital ou tecido. 
O SNT brasileiro é o segundo em números absolutos de transplantes em 
todo o mundo e o mais avançado. De acordo com Luciana Carvalho Moura 
e Vanessa Silva e Silva (2014), a Lei nº 9.434/1997 instituiu a doação como 
sendo consentida por familiares e por escrito, o que, outrora, todos eram 
considerados doadores obrigatórios, acarretando desconforto à sociedade.
OO funcionamento do SNT é exercido por meio da Coordenação-geral do 
Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT), que, de acordo com o Manual 
do Núcleo de Captação de Órgãos (2014),

éé assistida pelos Grupos de Assessoramento Estra-
tégico (GAE), que têm função de elaborar diretrizes, 
propor melhorias na legislação dos transplantes, iden-
tificar indicadores de qualidade para as atividades de 
doação e transplante e emitir pareceres quando solici-
tados pela CGSNT. 

As Câmeras Técnicas Nacionais (CTN) operam na captação e doação, na 
histocompatibilidade e no transplante de coração, pulmão, fígado, pâncreas, 
rim e células. Incluem transplante e banco de tecidos oculares e multitecidos, 
além de ser um setor de ética e pesquisa em transplantes. 
AA Central Nacional de Transplantes (CNT) é a responsável nacional pela 
captação e distribuição dos órgãos, porém, quando a responsabilidade é es-
tadual, é orientado pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Secretaria Es-
tadual de Transplantes. 
Ainda podemos concluir a estrutura de funcionamento do Sistema Nacio-
nal de Transplantes (SNT) por meio da citação: 

As Organizações de Procura de Órgãos (OPO) 
fazem parte desse processo de coordenação, e sua 
criação depende das CNCDO. Atuam de maneira re-
gionalizada em parceria com as Comissões Intra-Hos-
pitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Trans-
plante (CIHDOTT), proporcionando educação conti-
nuada na área da doação de órgãos; auxílio aos hospi
tais para a identificação dos potencias doadores; e au-
xílio no processo de diagnóstico de morte encefálica 
(ME), bem como na conclusão do processo de 
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doação e transplante.
AsAs CIHDOTT são comissões que atuam com o pro-
pósito de melhorar a identificação e a manutenção de 
potenciais doadores; também têm caráter educativo; 
e se articulam com as OPO, que, por sua vez, se arti-
culam com as CNCDO durante todo o processo de 
doação e transplante. (Manual do Núcleo de Capta-
ção de Órgãos, 2014, p. 03).

O processo de doação inicia-se com a identificação do potencial doador 
nas unidades de terapia intensiva (UTI) ou pronto socorro (PS), onde será 
feito o diagnóstico da morte encefálica (ME). Com a confirmação da ME, é 
feita a notificação OPO ou a CNCDO, para dar início ao processo de doação, 
e avisar a família para autorização do transplante, acolhendo-a, durante todo 
o processo de captação e doação dos órgãos.  A retirada do órgão é feita no 
hospital em que se encontra o doador, no qual a família é constantemente in-
formadaformada sobre a retirada e término do processo. Após a cirurgia, o corpo é 
entregue à família recomposto para as devidas condolências. Todas as infor-
mações obtidas deste transplante devem ser arquivadas por, no mínimo, 5 
anos, e transmitidas ao CNCDO, encerrando o processo de doação-trans-
plante. Contudo, caso haja recusa familiar, o processo é cancelado imediata-
mente. 
O paciente, que precisa do transplante, recebe todas as informações ne-
cessárias sobre o risco do procedimento, sendo assinado um termo de con-
sentimento e, então, dá-se início ao processo para colocação à Lista de 
Espera, chamada de Cadastro Técnico Único (CTU), em que cada órgão 
possui uma lista de acordo com cada Estado e distribuição regionalizada, 
devido ao tempo de isquemia dos órgãos sem irrigação sanguínea. A entra-
da na lista possui critérios médicos pré-definidos, como a urgência de pa
cientes em estado grave, compatibilidade do grupo sanguíneo e tempo de 
espera.
De acordo com Manual de Transplantes (2014), o SNT encontra-se desor-
denado; por ser um setor de grandes investimentos, acarreta muitos gastos 
por causa do uso caótico de aeronaves, equipes de transplantes e serviços 
de saúde prestados para manter os receptores. Outros motivos para tal 
consternação é a alta demanda em transplantes, na qual podemos observar 
um número considerado de óbitos equivalente a 9.872 mortes análogo a 
6,15% da fila de espera; familiares desviam-se de tal técnica, por questões 
religiosasreligiosas e culturais e pela avaliação de riscos do potencial doador – que 
pode ser solucionada por meio de estratégias de marketing que evidenciem 
o valor social da doação – e deficiência na infraestrutura e pessoal treinado e 
disponibilizado deste campo.

Fonte: Manual de Transplantes (2014).

OutroOutro motivo é que o descarte de órgãos e tecidos ocorrem de acordo 
com o tempo de isquemia fria, que sofre com dificuldades devido ao trans-
porte aéreo em longas distâncias, em que a maioria das cidades, que utili-
zam do transporte aéreo convencional, não atendem no tempo necessário, 
e em uma avaliação que possui 5 categorias, a primeira é o Risco Inaceitável, 
na qual o doador possui doenças graves que são definidas como alto risco 
para o receptor, assim o órgão ou tecido é descartado imediatamente. A se-
gunda é o Risco Aumentado, quando este órgão possui uma doença em 
tratamento (sobrepeso e idade avançada), porém pode ser utilizado em de-
terminação da urgência em relação aos receptores e em caso de escassez 
de órgãos, assim, a doação pode seguir com aviso prévio à equipe de trans-
plante. A terceira é o Risco Calculado, que segue o mesmo processo da ca-
tegoria anterior, porém o doador possui doenças transmissíveis em ativida-
de (anti-HCV reagente, anti-HBc reagente, CMV reagente). A quarta catego
ria é o Risco não Valorável, quando o órgão não possui a devida avaliação 
pela falta de informações fidedignas, assim, a equipe é alertada e segue com 
o transplante. A última é o Risco Básico, em que não há riscos identificados e 
o procedimento pode seguir sem preocupações. 

Fonte: Manual de Transplantes (2014).

Entretanto, tais complicações podem ser solucionadas por meio de ações 
aplicadas pelas Centrais Estaduais. De acordo com o Manual de Transplan-
tes (2014), 
é preciso:

• Aumentar e diversificar as equipes de captação de 
órgãos;
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• Profissionalizar as equipes e melhorar substancialmente a 
remuneração;
• Criar processos rápidos de mobilização das equipes;
• Garantir a mobilidade das equipes com transporte terres-
tre e aéreo dedicado;
• Descentralização das equipes tanto em termos estaduais 
como regionais;
• Qualificação intensiva em modo descentralizado. 
• Problema colocado: diminuir o tempo de isquemia fria e 
aumentar a oferta de órgãos para transplantes a tempo e a 
hora.

4. HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO-HOSPITALAR 

Hospitais,Hospitais, clínicas, unidades médicas, entre outros, que têm um planeja-
mento arquitetônico adequado podem oferecer melhoras significativas na 
saúde dos pacientes, por meio da humanização do espaço hospitalar, um 
tema muito abordado ultimamente, que pode ajudar no processo de cura do 
enfermo. 
A arquitetura interfere no bem-estar do paciente e pode ser aplicada de di-
versas maneiras, por exemplo, por meio da humanização analisada através 
das cores que afetam nas emoções dos pacientes que requerem determi-
nados cuidados, passando, constantemente, por exames, substâncias me-
dicinais, cirurgias, problemas psicológicos entre outros. Além dos pacientes, 
os acompanhantes, que passam dias e noites ao lado dos seus semelhan-
tes, e médicos e enfermeiros podem sofrer com o meio onde trabalham e 
responsabilidade a que estão submetidos. Grande influência está no uso 
correto da iluminação e ventilação natural, que ajuda no contato com a natu-
reza, e jardins internos e externos para o bem-estar dos pacientes, valorizan-
do suas necessidades, seu bem-estar, suscitando alegrias, bons cuidados e 
um lugar que possa ser chamado de “casa”. 
O maior exemplo de arquitetura hospitalar humanizada são os hospitais da 
Rede Sarah Kubitschek, que cuidam de doenças que afetam o aparelho lo-
comotor, projetados por João Filgueiras Lima (1931-2014), mais conhecido 
como Lelé, e o artista plástico Athos Bulcão, totalizando 10 centros hospitala-
res, em Brasília - DF, São Luís - MA, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Forta-
leza - CE, Rio de Janeiro - RJ, Macapá - AM e Belém - PA. Lelé sempre 
buscou construções rápidas, limpas, humanizadas, sustentáveis, com es
paços agradáveis, econômicos e funcionais. De acordo com Katiúcia 
Ramos e Marieli Lukiantchuki (2015), “Lelé prova que nesses dois aspectos: 
tecnologia e conforto, um não exclui o outro, mas sim, somam-se para atingir 
um melhor desempenho de edifício hospitalar”, em que podemos observar, 
em suas obras, a preocupação em manter o paciente confortável e bem 
cuidado, com amplos locais para lazer, jardins internos e externos para usu-
fruir o ar livre e ventilação e iluminação natural. 
Vários projetos foram feitos até chegar ao material mais adequado: primei-
ro foram estruturas utilizando concreto pesado que possua alta densidade e 

seja aplicado como contrapeso em gasodutos, hospitais e usinas nucleares 
e pode ser qualificado como um isolante radioativo. Posteriormente, a arga-
massa armada, um material leve e fácil de ser transportado, enquanto os 
sheds, marca registrada em seus projetos, foram desenvolvidos com metal 
e aço, que permitem entrada de luz e ventilação natural, e dependendo da 
sua orientação funcionam como captador de vento ou extrator de ar 
quente. 
OO uso do shed metálico no formato de ondas com grandes extensões oti-
mizam seu funcionamento e induz a pressão negativa na parte posterior, 
onde fica a janela de saída, provocando a extração do ar de dentro do am-
biente; é repetido múltiplas vezes paralelamente, tendo a função de ilumina-
ção e ventilação natural. Para o fechamento interno nas laterais dos sheds, 
foram instaladas uma esquadria metálica e, sob esta, uma basculante de 
vidro que não interrompe a iluminação natural, permitindo que, mesmo 
quando a esquadria superior estivesse fechada, ainda sejá possível a entra-
da de uma pequena quantidade de ventilação natural no ambiente. Contu-
do, em certos ambientes, ambos os módulos são de vidro, permitindo a in-
terrupção da ventilação, mas sem abster-se da luz natural. O contato com o 
natural é uma das características mais marcantes na arquitetura hospitalar 
do Lelé, harmonizando o homem com a natureza, onde alguns ambientes 
possuem conexões aos jardins externos, que rodeiam a estrutura, e jardins 
internos que adentram os corredores e recortam a volumetria. 
João Filgueiras Lima acaba criando um sistema de climatização integral-
mente passivo, como uso de dutos de ventilação natural que dispensam o 
uso do ar condicionado, economizando energia elétrica, e acaba mantendo 
isoladas as doenças transmissíveis pelo ar. Esse sistema é composto por 
ventilação por convecção, onde o ar frio é injetado através de galerias de 
ventilação no subsolo que é extraído pelos sheds com aberturas na direção 
do vendo dominante, e por ventilação cruzada, onde dois destes são instala-
dos em sentidos opostos. 
Seus projetos são compostos por ambientes voltados à reabilitação e tera-
pia ao ar livre, com hidroterapia, esportes náuticos, ginásio, setor de apoio ao 
lesado cerebral, áreas de lavanderia, cozinha, refeitório, farmácia, limpeza 
entre outros. É equipado, também, com um departamento de pesquisa, dis-
posto em um centro de estudos com biblioteca, auditório, centro de readap-
tação e anfiteatro ao ar livre. Os hospitais de Brasília e Salvador expõem, em 
sua implantação, disponibilidade de áreas verdes; a implantação do segun
do abrange uma área circundando o Lago Norte, possibilitando o dimensio-
namento de campos ajardinados que se integram à estrutura e uma vista 
maravilhosa da maior parte dos ambientes.

5. APLICAÇÃO DA CROMOTERAPIA NO ESPAÇO HOSPITALAR

Muitos acreditam na Cromoterapia como sendo uma cura para doenças 
através das cores, porém, não há estudos realizados que comprovem tais 
afirmações. Os cromoterapeutas acreditam que, se as cores forem aplica-
das de forma correta, no meio apropriado e que deixem a áurea cromática 
se desdobrar, pode ser uma cura espontânea. A teoria das cores deu início 
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com o estudo de Goethe na representação de um círculo cromático que as 
classifica entre primárias que são cores puras, não surgidas da mistura de 
outras cores, e secundárias, provém da mistura das cores primárias. 
  De acordo com o livro Psicologia das Cores (Heller, 2007), no passado, 
quando se acreditava em mágica, era comum o uso de objetos “vermelhos”, 
por exemplo, vinho tinto, pétalas de rosas vermelhas, corais vermelhos 
dentre outros, para a cura de doenças “vermelhas”, como erupções, infla-
mações e febre. Um modelo desta prática era a utilização do coral vermelho, 
que quando colocado junto ao enfermo, seu tom se tornava mais apagado, 
e quando ele se curava, o coral retornava sua cor forte. A explicação para tal 
acontecimentoacontecimento dá-se pelo contraste da pele avermelhada com o objeto de 
mesma cor, que fazia com que a tonalidade dele, fosse menos visível. 
As cores variam para cada uso e aplicação, como ambientes, roupas, 
vasos entre outros, podendo ter diversos significados e resultados. Um 
acorde cromático é composto por uma ordem ou sequência de cores, de-
terminado pela decorrência da cor principal, formando um efeito conjunto 
imutável; assim incluímos a análise das necessidades que o usuário precisa 
para cada setor, deliberando o acorde mais adequado. 
De acordo com Vânia Paiva Martins (A Humanização do Ambiente Físico 
Hospitalar – 2004), “As pessoas com problemas respiratórios sentem-se 
mais à vontade em quartos azuis, pois essa cor dá a sensação de maior 
volume de ar”. Pois o azul é considerado uma cor divina e eterna, lembrando 
o céu, além do fato de que todas as cores em profundidade se dissolvem em 
azul. Esta é por ter característica calmante e tranquilizante, devendo ser utili-
zada em dormitórios, principalmente em hospitais e clínicas. 
De acordo com o livro Psicologia das Cores (Heller, 2007), a cor vermelha 
pode ser avaliada como boa ou ruim, significando paixão, amor, força e vida 
e, ao mesmo tempo, constitui o ódio, fogo e sangue. O vermelho sangue en-
contra-se constantemente em contato com os cirurgiões em vários proce-
dimentos, causando agressividade a eles; por este motivo, o ideal é utilizar 
um acorde cromático que contraste com o vermelho, aplicado às paredes 
da sala e, até mesmo, nos jalecos dos médicos, pois este acorde estará des
focando a cor vermelha. De início podemos pensar no azul, o qual é total-
mente oposto ao vermelho, o primeiro é passivo, frio, silencioso e mental, en-
quanto o segundo é quente, ativo, ruidoso e corpóreo, porém, tal contraste 
excessivo pode causar desconforto. Então, podemos utilizar uma opção 
mediadora, o verde, com significado de fertilidade, esperança, sagrado, 
saúde, vida e segurança, a qual é um intermediário entre o vermelho e o azul, 
já que se encontra entre o passivo e o ativo, tornando-se o tranquilizante, 
entre o seco e molhado, o verde é úmido. Assim, aos olhos de cirurgiões e 
médicos, ela tem ação calmante aos seus olhos. 
O mais adequado é que os espaços não sejam monogramados, pois, de 
acordo com Vânia Paiva Martins (2004), essas superfícies podem causar 
cansaço ocular e desconcentração. O ideal é que o teto de corredores hos-
pitalares, onde passam macas constantemente, não sejam brancos, pois 
esta cor dá a sensação de profundidade e afastamento. 
Outros locais, como refeitórios, copas, lazer, podem ser adicionados à cor 
laranja, pois esta aquece e clareia os ambientes, alegrando o corpo e a 

mente. É a combinação de luz e calor, transmite diversão, sociabilidade, ex-
troversão entre outros. Quando em conjunto ao azul, sua atuação é mais 
forte. E por último e não menos importante, o amarelo, a cor mais contraditó-
ria, representa a luz, otimismo, é alegre, revigorante, delicado entre outras 
características, podendo ser utilizado em locais abertos para lazer.

6. ESTUDO DE CASO: HOSPITAL ESPECIALIZADO EM TRANSPLANTE DE 
ÓRGÃOS E TECIDOS

Para o desenvolvimento e entendimento deste projeto, alguns estudos de 
casos foram realizados, com o intuito de estudar áreas de implantação, hu-
manização do espaço, estrutura, espaços e fluxograma. Foram analisados 
quatro Hospitais, um deles é localizado na Suécia e os outros três encon-
tram-se em regiões do Brasil. 
De início marcamos o projeto de extensão do Hospital de Helsingborg na 
Suíça, o qual foi projetado pelos arquitetos Schmidt Hammer Lassen Archi-
tects. O objetivo era alcançar espaços com flexibilidade de uso, utilização de 
pátios verdes com acesso através de um corredor central integrador que 
otimiza o uso da luz natural através de grandes aberturas verticais que possi-
bilitam contato visual com toda a cidade. Em sua implantação, foram utiliza-
dos recuos nas fachadas, permitindo espaços variados, assim a própria es
trutura se adapta de acordo com suas funções.
O Hospital Perinatal da Barra, no Rio de Janeiro, foi projetado pela empresa 
RAF Arquitetura; sua estrutura é atraída pelos planos de vidro da fachada 
principal, permitindo iluminação natural constante em seu interior. Sua aplica-
ção envolve eficiência acústica, térmica e energética através do uso de 
vidros, brises, painéis e venezianas, abrangendo uma arquitetura contempo-
rânea.
Em São Paulo, encontra-se o Hospital Moriah, conhecido como “Hospital 
Vitrine” pela grande fachada de vidro e aço. Com o conceito de razão e sen-
sibilidade, o intuito do projeto é atender às grandes demandas e preparar 
para o futuro, com uma construção econômica, sustentável, eficiência ener-
gética e térmica, junto ao atendimento médico de alto nível. Por meio do seu 
partido, ciência, tecnologia e inovação, intervenções estruturais foram feitas 
para a construção da fachada, que permite insolação adequada resultando 
nana redução do consumo do ar-condicionado e criando áreas de permanên-
cia mais agradáveis, além de estudos de regime de ventos e condições de 
ruído por ser implantado perto de um aeroporto.
A Rede Sarah Kubitschek é a principal referência em humanização do am-
biente hospitalar no Brasil, projetada pelo arquiteto João Filgueiras Lima. Utili-
za do sistema pré-fabricado para a construção dos sheds atuantes na venti-
lação e iluminação natural, além do sistema de climatização integralmente 
passivo. O hospital dispõe de espaços agradáveis, econômicos e funcionais, 
construção limpa, humanizada e sustentável e aplicação de jardins internos 
e externos que se relacionam com a estrutura, como meio de integrar o 
homem e a natureza. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo apresentar as etapas que envolve o Siste-
ma de Transplante de Órgãos e Tecidos (SNT) e seu funcionamento, que 
vem se adaptando com o passar do tempo com normas e leis atuais, bus-
cando evoluir e adequar-se para melhor atender aos envolvidos (transplan-
tados, acompanhantes, equipe médica etc.). 
No setor da arquitetura hospitalar, o presente artigo, buscou apresentar as diver-
sas formas de humanização do espaço para melhor atender aos pacientes, de 
acordo com a arquitetura hospitalar do Arquiteto João Filgueiras Lima, mais conhe-
cido como Lelé, que desfrutou de técnicas construtivas para melhor conforto am-
biental, sistema de ventilação por sheds, construção pré-fabricada, humanização 
do espaço através de jardins internos e externos, áreas de lazer, terraços, mobiliá-
rios planejados, dentre outras características essenciais, que mostra sua preocu
pação em trazer maior conforto e comodidade à sociedade. 
Além disso, este artigo apresenta um estudo sobre como a cromoterapia, aplica-
da adequadamente aos ambientes, apresenta diversas atuações que auxiliam no 
aconchego dos pacientes, ajudando até mesmo na recuperação deles.
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O transplante também chamado de 
transplantação, é a transferência de cé-
lulas, tecidos e órgões de uma pessoa, 
chamada doador, a outra, o receptor, 
para reestabelecer uma função perdida. 
O mesmo pode ser feito através dos 
órgãos (coração, fígado, rim, pâncreas e  
pulmão)pulmão) e tecidos (córneas, pele, ossos, 
válvulas cardiacas, medula óssea, carti-
lagem, etc).
O objetivo do Hospital Euryclides Zerbi-
ni, especializado em transplantes de 
órgãos e tecidos, busca atender pacien-
tes inscritos na Lista de Espera, exer-
cendo sua função em diversas faixas 
etárias, considerando pessoas de 01 à 
65 anos ou mais. A maioria dos trans
plantes é feitas em pacientes com 35 à 
49 anos, totalizando 1.061 pessoas, se-
guidos de 50 à 64 anos, com 1.057 pes-
soas e 18 à 34 anos com 560 pessoas. 
De acordo com a Lista de Espera do 
Paraná do mês de fevereiro de 2017, são 
1.016 mulheres e 670 homens na fila de 
espera, totalizando 1.686 inscritos. FONTE: Manual de Transplantes.

O nome do hospital é em homanagem ao Dr. Euryclides de 
Jesus Zerbini e sua equipe que foram os responsáveis pelo pri-
meiro transplante de coração da América Latina em 26 de maio 
de 1968 no Hospital das Clinicas em São Paulo, seu paciente 
viveu somente cerca de 30 dias sem a utilização da droga ci-
closporina, capaz de evitar a rejeição do órgão transplantado 
pelo organismo. Porém, após a descoberta da droga, outros 
transplantes foram realizados com sucesso. 
Em 1935 formou-se em medicina pela Universidade de São 
Paulo, se especializou no Hospital das Clínicas em cirurgia geral, 
estudou cirurgia torácica, cardíaca e pulmonar nos Estados 
Unidos e em 1945 dedicou-se a cirurgia intracraniana. Mais 
tarde, em 1975, criou o Instituto do Coração, antes conhecido 
como Centro de Ensino de Cirurgia Cardíaca e surgiu a Funda-
ção Zerbini para o Desenvolvimento da Bioengenharia. 
Realizou mais de 40 mil cirurgias cardíacas, pessoalmente ou 
por meio de sua equipe e seu último transplante foi datado em 7 
de janeiro de 1969 e o êxito em suas cirurgias teve importância 
nacional e internacional, fazendo com que o Brasil um dos mais 

A movimentação financeira hospitalar se encontra em cons-
tante crescimento, entre as principais empresas investidoras 
neste setor, encontra-se a Amil, a Rede D’Or (BTG Pactual, Car-
lyle), Delboni (Pátria), Hermes Pardini (Gávea), entre outras.
   Estes são investidores profissionais, os private equity funds, 
entram para sair em prazo definido, podendo tomar participa-
ção majoritária ou minoritária. Normalmente participam na 
gestão, escolhendo executivos, sendo representados no con-
selho, definindo estratégias.
   O faturamento estimado para 2016 era de R$25,3 bilhões. 

O Sistema Nacional de Transplante de 
Órgãos e Tecidos (SNT) sofre com diversas 
problemáticas, como baixo índice de de no-
tificações de morte encefálica em relação 
ao universo de potenciais doadores, peque-
na quantidade de órgãos, tecidos e células 
ofertados em comparação com o potencial 
existente, alto índice de recusa de órgãos e 
tecidos ofertados devido a exames inade-
quados, poucos profissionais potenciais na 
área e falha no transporte aéreo e terrestre, 
assim o objetivo do Hospital Euryclides Zer-
bini é solucionar tais problemáticas e tornar 
o SNT mais viável, procurando profissionali
zar as equipes e melhorar substancialmente 
a remuneração, fixar equipes médicas ao 
hospital, apresentar adequadamente, atra-
vés de marketing  e publicidade, o que é e 
como funciona os transplantes para gerar 
aumento de doações, laboratório e salas de 
exames adequadas para atender todos os 
requisitos necessários às transplantações e 
diminuir o tempo de isquemia fria (tempo de 
permanência do órgãos fora do organismo 
vivo) por meio de transportes terrestres e 
aéreas ágeis.

A logomarca foi criada de forma a arremeter aos órgãos e te-
cidos que são possiveis a transplantação, como o coração, 
pulmão, fígado, rim, pâncreas, entre outros. 

A cor violeta, uma mistura de vermelho e azul, remete à união 
entre os opostos, a passagem de um idivíduo ao outro. 

O rosa, uma mistura de vermelho e 
branco, é a cor da cortesia e amabilidade , 
sensibilidade e sentimentalidade.
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BRASPRESS 
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MODA PARK

AVENIDA 
FASHION

O hospital será implantado na cidade de Maringá, uma cidade em 
constante desenvolvimento que recebe grandes quantidades de traba-
lhadores e estudantes dos municípios ao seu entorno e, além disso, é a 
principal escolha na área da saúde, onde recebe pacientes em casos de 
emergências trazidos de outras municipalidades, tornandose adequada 
a presença de tal empreendimento com porte para atendimento regio-
nal.
O lote em questão encontra-se próximo ao aeroporto de Maringá, faci-
litando a captação de órgãos em caso de envio através de companhias 
aéreas, como Gol, Latam, entre outras. Além de ser de fácil acesso em 
relação aos municípios ao redor de Maringá. Encontra-se próximo a um 
hotel e alguns shoppings, para usufruto dos acompanhantes.

A análise solar pelo programa SOL-AR refere-se ao verão nas fachadas 
sudeste, mapa a esquerda, e noroeste, mapa a direita. A fachad sudeste 
tem proteção das 10:00 às 12:00 horas e a fachada noroeste tem prota-
ção das 09:30 às 16:00 horas. 

FACHADA SUDESTE
RODOVIA PR-317

FACHADA NOROESTE 
AVENIDA MARCELO MESSIAS 
BUSÍQUIA.

PERFIL DO LOTE:

FACHADA SUDESTE LOTE 01 - 
Confrontando a Rodovia PR-317

FACHADA SUDESTE LOTE 01 - 
Confrontando a Rodovia PR-317

FACHADA NOROESTE LOTE 01 - 
Confrontando a Avenida Marcelo 
Messias Busíquia

Os dois terrenos encontran-se no bairro Gleba Ribeirão Pinguim, 
ambos pertencentes ao zoneamento ZI1. O Lote 01 (032P-4/3) confronta 
a Rodovia PR-317 a sudeste com testada de 85 metros e a noroeste a 
Avenida Marcelo Messias Busíquia, totalizando área de 27.725,27 m². O 
Lote 02 (032P-4) confronta a Avenida Marcelo Messias Busíquia à no-
roeste com testada de 64,94 metros, totalizando área de 5.725,21 m². 
Ambos os terrenos apresentam área total de 33.450,48 metros quadra-
dos. 

FACHADA NOROESTE LOTE 02 - 
Confrontando a Avenida Marcelo 
Messias BusíquiaFONTE: Google Maps.

FONTE: Google Maps.

FONTE: Google Earth.
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O conceito aplicado no desenvolvimento do projeto arquitetônico do 
Hospital Euryclides Zerbini, para melhor atender às necessidades de fun-
cionários e pacientes, conforto e qualidade de atendimento, provém da 
abstração dos significados e relações com a árvore genealógica, utiliza-
da para registro histórico de dados sobre antepassados e as conexões 
familiares. 
Uma árvore nasce de uma única semente, seus galhos e folhas se ra-

mificam, diferenciando-se uns dos outros, porém com características 
semelhantes, assim famílias são estruturadas. Desta forma pessoas 
possuem compatibilidades que propiciam ao ato do transplante de 
órgãos, onde uma família concede chance à outras em continuar a sua 
história. O efeito da doação tem grande valor tanto para o paciente 
quanto para seus familiares, resultando uma chance de melhorar a sua 
qualidadequalidade de vida e sobreviver por mais etapas durante mesma. A 
doação pode ser feita através de um rim, pulmão, coração, fígado, pân-
creas e outras formas de contribuições, resultando na introdução de um 
elemento único e pessoal utilizado para salvar pessoas. 

O estudo premilinar tem por finalidade o planejamento arquitetônico  
adequado de um Estabelecimento Assistencial de Saúde de forma a 
atender o bem estar dos pacientes com humanização do espaço bus-
cando uma visão mais acolhedora, atribuindo conforto, funcionalidade, 
flexibilidade, eficiência energética, acústica e térmica, aproveitamento de 
iluminação e ventilação natural e contato com a natureza com a distribui-
ção de jardins associados à estrutura, relacionando o exterior com o inte
rior, unindo a natureza e o homem. 
O edifício atende ao campo do Sistema Nacional de Transplante de 

Órgãos, para atender e melhorar as necessidades do mesmo e de seus 
pacientes inscritos na lista de espera para receber a doação. 
O Sistema Estrutural é composto por Light Steel Framing, estruturado 

com perfis de aço galvanizado formado a frio, projetados para suportar 
às cargas da edificação e trabalhar em conjunto com outros sub-siste-
mas industrializados. É customizável permitindo total controle dos gastos 
já na fase de projeto, além de ser durável e reciclável, apresenta ótima re-
sistência à incêndio, pois é revestido por placas de gesso acartonado, 

material com elevada resistência ao fogo. O Steel Frame é a conforma-
ção do esqueleto estrutural composto por painéis em perfis leves, com 
espessuras nominais, em aço galvanizado, projetados para suportar 
todas as cargas da edificação. 
Os jardins internos proporcionam áreas com ventilação adequada e 
constante de forma que evite infecções hospitalares devido a renova-
ção do ar frequente. As fachadas em vidro inclinado evitam a incidência 
solar direta, proporcionando conforto aos usuários que ali transitam. Pai-
néis fotovoltaicos instalados na cabertura garantem eficiência energéti-
ca, são compostos por células fotovoltaicas, feitas de materiais semi-
condutores, como o silício, essas células fotovoltaicas geram uma des
carga elétrica quando há a incidência dos raios solares, absorvendo a ra-
diação solar e transformando a mesma em energia elétrica limpa e reno-
vável. A flexibilidade da planta baixa garante agilidade de fluxos tanto para 
funcionários quanto para os pacientes e visitantes. Para a localização, 
faixas coloridas de acordo com cada setor aplicadas nos pisos e placas 
ajudam na circulação entres os corredosres. 

CONCEITO: Árvore Genealógica PARTIDO

5.425,94 m²
59,86%
1,708

1.598,75 m²
346,05 m²

Bloco Adjacente:

Área Permeável:
    Área de Piso Permeável:

Taxa de Ocupação:
Índice de Aproveitamento:

99 vagas
16 vagas
56 quartos

Vagas de Estacionamento:
Automóveis:
Bicicletas: 12 vagas

160 leitos

Automóveis:
Bicicletas:

    Área do Terreno: 24.201,22 m²
72,53%
0,438

9.257,00 m²
2.132,11 m²

Hospital:

Área Permeável:
9.270,75 m²Área Construída: 55.687,25 m²Área Construída:

    Área de Piso Permeável:

Taxa de Ocupação:
Índice de Aproveitamento:

772 vagas
Vagas de Estacionamento:

Capacidade Hotel:
75 pessoas
276 pessoas

Capacidade Auditório: 200 refeições/turnoCapacidade Refeitório:
Capacidade Restaurante:

Capacidade de Internação:

    Área do Terreno:

Quadro de Áreas:
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O projeto conta com áreas verdes adentrando seu inte-
rior de forma que contribua à ventilação natural pela edifi-
cação. A circulação principal com 3,00 metros de largura, 
interliga todos os setores do hospital, assim o transito de 
pacientes, acompanhantes e visitante é controlado ao 
longo dessa circulação por barreiras físicas, são elas 
portas e jardins internos que proporcionam ums visão al-
ternativa. A ventilação aplica-se por amplas janelas verti-
cais com aberturas na extremidade superior, facilitando a 
saída de ar advindo das tubulações de resfriamento locali-
zadas no subsolo, que captam o ar externo com o auxilio 
de ventiladores elétricos direcionando o vento através 
dos tubos, que resfria os mesmos de forma passiva, aos 
ambientes, dessa forma, há uma constante renovação de 
ar no interior da edificação, evitando assim infecções co-
mumente presente em áreas hospitalares. Além da venti-
lação, amplas janelas foram dimensionadas para o con-
forto visual dos pacientes e funcionários que constante-
mente ali transitam, de forma que a visão não se restrinja 
apenas a um corredor branco e fechado, comunmente 
aplicado em hospitais. Outros jardins adentram a estrutu
ra, além dos presentes na circulação central, de forma a 
ventilar e permitir iliminação natural em salas presentes no 
interior da edificação, assim, consultórios e salas de 
espera tornan-se lugares agrafáveis a visão e ao conforto 
térmico. Aos pacientes que ali se instalam por tempo inde-
terminado, poderá desfrutar de áreas de lazer amplas e 
arejadas, contribuindo à recuperação. 

JARDINS INTERNOS E EXTERNOS

Jardins adentram a estrutura.

Implantação e os jardins internos.
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Remaster foi desenvolvido buscando facilitar as mudan-
ças de layout, onde pode ser feitas atualizações dos 
cabos e torna-se possível construir e desconstruir diver-
sas vezes. Um sistema integral de piso elevado termo-
plástico, rede elétrica modular e cabeamento. É um siste-
ma construtivo modular que oferece flexibilidade para 
mudança de layout e facilitando a construção e descons
trução diversas vezes. 
Feito com placa de polipolipropileno 100% reciclável e 
reciclado, contribuindo na redução da demanda por ma-
térias primas virgens, a geração de resíduos e a poluição 
do meio ambiente. O mesmo é produzido em termoplasti-
co de engenharia pesando apenas 12 kg por metro qua-
drado, suas placas são produzidas em polipropileno reci-
clado, são encaixadas e intertravadas nos pedestais. 
Devido à sua maleabilidade, o material plástico permite 
que seja feito com facilidade recortes para adaptação de 
novas caixas de conexão, sem a necessidade de custos 
extras. A montagem não necessita de fixação do pedestal 
no contrapiso devido ao seu intertravamento, pois os pe-
destais servem de apoio às placas de piso dando estabili-
dade horizontal e vertical. Para que a estrutura não torne-
se obsoleta, o piso elevado Remaster não utiliza eletroca-
lhas ou estruturas rígidas, assim contribui para a mobilida-
de e a portabilidade. 
As dimensões equivalem à altura de 7 centímetros e até 
15 centímetros com pedestais fixos e de 8,5 centímetros 
até 2 metros em pedestais reguláveis. 

PISO ELEVADO

FONTE: www.remaster.com.br
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O Apoio Técnico e Logístico proporciona condições de esterilizção de 
materiais médicos, de enfermagem, laboratorial e cirúrgico, aplicado im-
plantado no térreo, com áreas de descontaminação, preparo e armazena-
mento. Possui um setor de recepção e análise de roupas que são lavadas 
externamente por empresas especializadas. O mesmo presta assistência 
alimentar aos pacientes do hospital, localizado no primeiro pavimento, con-
tando com restaurante para os funcionários e outro aos pacientes, para 
que ele possa interagir com outros pacientes e movimentar-se, distribui-
çaõ alimentar para aqueles que não podem sair do quarto e área de prepa-
ro das dietas.

SETORIZAÇÃO 

Apoio Administrativo
Recepção

Unidade de Internação Intensiva - UTI
Hemoterapia
Centro Cirúrgico

Urgência
Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Farmácia
Apoio Técnico e Logístico
Internação

LEGENDA:
766,00 m²
441,00 m²
667,25 m²
594,50 m²
1.586,00 m²

984,00 m²
3.894,25 m²
6.263,75 m²
1.143,75 m²
3.351,50 m²

Consultório 
no do Apoio 
ao Diagnós-
tico e Tera-
pêutico.

Sala de Exame 
de Ressonância 
Magnética do 
Apoio ao Diag-
nóstico e Tera-
pêutico.26
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Fachada relativa a Elevação 04

Fachada relativa a Elevação 03

Fachada relativa a Elevação 02

Fachada relativa a Elevação 01
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Esta edificação é equipada com áreas de apoio ao Hospi-
tal Euryclides Zerbini para melhor atender aos acompa-
nhantes que dispõem de parentes nas acomodações do 
hospital. Sua fachada ondulada conversa com as caracte-
rísticas do edifício assistencial de saúde, a mesma é voltada 
à noroeste e sua proteção solar transcorre pelo vidro que 
conta com espaçamento de 3 metros do edifício, evitando a 
incidência solar direta e garantindo iluminação e ventilação 
natural constante. 
O bloco é equipado com restaurante self service com ca-

pacidade de atender 276 pessoas, apresenta área reserva-
da aos funcionários e  setor de serviços.
Sua ampla recepção possui centro de informações, re-

gistro para hospedagem e área administrativa. O hotel 
conta com 56 quartos, área de convivência com vista ao 
jardim interno e 99 vagas de estacionamento ao público e 
funcionários. 
Um dos objetivos do Hospital Euryclides Zerbini é a divul-
gação de informações referentes ao transplante de órgãos 
e tecidos, visto que decorre de hesitação e insegurança no 
instante em que deve ser tomadas decisões complexas em 
momentos extremamente delicados, por falta de dados 
reais. Desta forma 6 auditórios foram implantados no edifí-
cio, com capacidade de atendimento a 75 pessoas por sala, 
para palestras e apresentações do Sistema Nacional de 
Transplante de Órgãos e Tecidos e de seu programa ao pú-
blico, de forma a influenciar ao transplante e ajudar os re-
ceptores presentes na lista de espera para a transplanta-
ção.

BLOCO ADICIONAL
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