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ARQUITETURA E SAÚDE EM AMBIENTES OBESOGÊNICOS 

 

Ana Carolina da Costa  

 

RESUMO 

A obesidade configura-se como um problema de saúde global que deve ser controlado. A saúde e 

o bem estar da população é um tema frequente e fonte de preocupação para todos. Os efeitos 

trazidos pela globalização, industrialização e aumento demográfico incidem diretamente na forma 

como as sociedades se desenvolvem e se relacionam. Portanto, é necessário a prevenção e a 

diminuição dos impactos causados pela modernidade na saúde. Uma peça central na  discussão, é 

a forma como  as cidades se organizam, pois elas são a habitação dos seres humanos. Ações  

integracionais e intersetorais são capazes de promover o estabelecimento de espaços saudáveis que 

promovam acessibilidade, sustentabilidade e inclusão; mudando os hábitos e estilos de vida. Por 

meio da revisão sistemática da literatura, analisamos materiais que nos trouxeram respostas para 

lidar melhor com a situação, compreendendo que sempre é possível por meio de ações conjuntas 

de arquitetos, comunidade, investidores, governo, dentre outros agentes, proporcionar aos 

indivíduos ambientes nos quais exista respeito às diversidades da dimensão corporal humana e à 

integração com o espaço urbano.    

 

Palavras-chave:Ambiente Obesogênico, Obesidade, Arquitetura. 

 

ARCHITECTURE AND HEALTH CARE INSIDE OBESOGENICS 

ENVIRONMENTS 

 

ABSTRACT 

 

This research examine the role of architecture and health care inside obsogenis enviroments. 

Obesity is a global health problem that must be controlled. The health and well-being of the 

population is a frequent theme and a source of concern for everyone. The effects brought about by 

globalization, industrialization and demographic growth have a direct impact on the way societies 

develop and relate. Therefore, it is necessary to prevent and reduce the impacts caused by 

modernity in health. The main theme in this discussion is how  cities are organized, considering 

that they are home to the human beings. Integrational and intersectoral actions are capable of 

promoting the establishment of healthy spaces that promote accessibility, sustainability, and 

inclusion; changing habits and lifestyles. We employed a systematic literature review method and 

analyzed materials to evaluate ideas and previous case studies related through joint actions by 
architects, community, investors, government; among others. The research, findings adress that 

believeit is possible provide individuals with environments in which the diversity of the human 

body dimension  and integration with the urban space could coexist. 

 

Keywords: Obsogenic Environment, Obesity, Architecture. 
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1 INTRODUÇÃO  

“Que o teu alimento seja o teu remédio e o que o teu remédio seja o teu alimento.”  

(HIPÓCRATES, 460-337 a.C)  

 

A saúde e o bem estar da população é um tema frequente e fonte de preocupação para 

todos. Os efeitos trazidos pela globalização, pela industrialização e pelo aumento demográfico 

incidem diretamente na forma como as sociedades se desenvolvem e se relacionam. Preocupar-

se com a prevenção e a diminuição dos impactos causados pela modernidade na saúde, envolve 

vários profissionais. Uma peça central nessa discussão, é a forma como as cidades se 

organizam, pois elas são a habitação dos seres humanos; o local fundamental onde interagimos 

e nos encontramos (WANDERLEY, 2010; POULAIN, 2013).  

Portanto, a saúde dos ambientes é uma crescente preocupação e sofre ameaças diárias: 

poluição, estresse, vulnerabilidade social e econômica, insegurança, dentre outras questões. A 

presente pesquisa visa constatar que de algumas maneiras é possível para a arquitetura trabalhar 

de forma proativa e reativa no sentido de solucionar estas demandas por melhoria no desenho 

e na usabilidade do espaço urbano, intervindo de forma afirmativa na qualidade da saúde 

pública (SWINBURN, 1999; VICUÑA, 2019).  

A modernização trouxe consigo mudanças significativas para o modo como os homens 

se organizam, trabalham e se alimentam. A expansão industrial mudou a estrutura da 

alimentação incorporando ao cotidiano maus hábitos alimentares que acarretam mortalidade e 

morbidades causadas pelo sobrepeso e pela obesidade. Uma das grandes preocupações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) na atualidade, é com o sobrepeso e a obesidade 

enquanto fatores de risco para doenças crônicas. Um tema amplamente discutido em pesquisas 

e artigos científicos é o que trata do assunto obesidade. Motivo de preocupação entre órgãos 

governamentais e aos mundiais por considerarem que a obesidade se tornou uma pandemia 

(OPAS, 2019; POULAIN, 2013). 

Pensando nisso, o presente artigo por meio de uma revisão sistemática de literatura, abre 

espaço para a discussão do impacto da obesidade no mundo moderno e como o profissional 

ligado a arquitetura pode contribuir na solução deste problema mundial. Porque, além de 

trabalhar na prevenção e na diminuição das doenças crônicas o conjunto arquitetura e saúde 

pode trabalhar com o desenvolvimento de objetos e espaços mais humanizados para pessoas 

obesas, tendo em vista as necessidades urgentes dessa população, que precisa de espaços que 

acessíveis e prontos para recebê-los sem causar transtornos ou maiores prejuízos, do que os já 

existentes. 



5 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

A mudança no processo de produção na indústria alimentícia alavancou transformações 

determinantes nas relações sociais inerentes ao preparo e ingestão de alimentos. E a despeito 

da abundância de alimentos encontrados na atualidade, os mesmos nem sempre são sinônimos 

de boa qualidade de vida e saciedade (POULAIN, 2013). Com o aumento no consumo de 

produtos altamente calóricos, a mudança de estilo de vida causou uma quebra nos hábitos de 

preparação dos alimentos e de partilha comunitária. O sedentarismo, questões de ordem sociais, 

econômicas e culturais incorreram no sobrepeso e na obesidade como fatores de risco para o 

surgimento de doenças crônicas. 

A obesidade se caracteriza por ser uma doença que aumenta a gordura corporal em um 

nível que compromete a saúde dos indivíduos, infringindo alterações no metabolismo, 

problemas respiratórios e de locomoção. Além disso, a obesidade se constitui como fator de 

risco para enfermidades tais como aumento anormal de lipídios no sangue, doenças 

cardiovasculares, diabetes melito tipo II e alguns tipos de câncer. O diagnóstico é realizado por 

um parâmetro estipulado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) bodymass index (BMI) 

ou índice de massa corporal (IMC). Nele, a partir da relação entre peso corpóreo (kg) e estatura 

(m²) dos indivíduos, são consideradas obesas as pessoas cujo o IMC estiver igual ou acima a 

30kg/m² (WANDERLEY, 2010).  

Além de interferir na saúde, trazendo riscos em potencial quando não é tratada, a 

obesidade se constitui num grande problema para a existência dos indivíduos que estão com 

sobrepeso porque os espaços ocupados por estes indivíduos, não foram criados para a 

mobilidade dos mesmos. Na verdade, a maior parte dos espaços que utilizamos não foram 

pensados levando em consideração a diversidade das pessoas, que poderiam eventualmente 

ocupá-los.   

Com a finalidade de entender a relação entre o ambiente ocupado pelos corpos obesos 

e o desenvolvimento de uma arquitetura voltada para proporcionar conforto, acessibilidade e 

segurança; investigaremos como o contexto social e o espaço das cidades que conhecemos 

influenciam no estilo de vida das pessoas. A saber, embora a obesidade possa ocorrer por 

motivos genéticos e má alimentação, a ocupação de espaços que não ofereçam ambientes para 

atividades físicas, facilidade e segurança interferem de forma incisiva na vida dos indivíduos 

com sobrepeso. Portanto, o objetivo deste trabalho é demonstrar que o arquiteto possui um 

papel relevante no sentido de pensar espaços que proporcionem mobilidade e livre circulação.  
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No desenvolvimento deste artigo, adotamos o princípio de Revisão Sistemática de 

Literatura que consiste na reunião, avaliação crítica e sintética dos resultados de múltiplos 

estudos sobre determinado tema de pesquisa, em nosso caso: as questões referentes à obesidade 

e a ambientes obesogênicos. Na construção deste artigo, respeitamos as seguintes etapas: (a) 

formulação e delimitação da questão de pesquisa; (b) escolha das fontes de dados; (c) eleição 

das palavras-chave para busca; (d) busca e organização dos resultados; (e) seleção dos artigos 

de acordo com os critérios de inclusão e exclusão; (f) extração dos dados dos artigos 

selecionados; (g) avaliação dos artigos; e (h) síntese e interpretação dos dados. 

Em nossa busca, utilizamos as seguintes bases de pesquisa: Scielo, Research Gate, 

Internet Archive, Google Scholar, Capes. Os descritores utilizados foram: obesidade, ambiente 

obesogênico, design urbano, arquitetura e saúde. Os termos foram pesquisados em strings de 

busca com o operador boleano AND conforme a descrição a seguir: obesidade ANDdesign 

urbano, arquitetura AND saúde etc. Os critérios de inclusão para análise foram: os artigos 

analisados deveriam corresponder ao assunto tema da pesquisa a respeito de obesidade, hábitos 

alimentares, estilo de vida, qualidade de vida e organização do espaço urbano na prevenção e 

diminuição das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em específico: a obesidade. O 

critério de exclusão foi aplicado inicialmente na leitura do título e resumo de cada artigo 

retornado na busca. De um total de 110 artigos e 4 livros, foram escolhidos 25 artigos e 3 livros 

que corresponderam aos interesses de análise da pesquisa. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Definir a causa da obesidade é assunto complexo porque a doença apresenta um caráter 

multifatorial envolvendo determinantes históricos, ecológicos, políticos, socioeconômicos, 

psicossociais, biológicos e culturais. Só na América Latina, de acordo com dados da OMS, a 

obesidade triplicou. Segundo o relatório das Nações Unidas, mesmo em ambientes, nos quais a 

fome aumentou, 1 em 4 adultos sofrem com obesidade. De acordo com os estudos divulgados 

pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a alimentação 

inadequada está associada com mais mortes do que qualquer outro fator de risco, uma vez que 

a obesidade na infância e adolescência triplicou entre 1990-2016 (OPAS1, 2019). 

                                                             
1A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a 

qualidade de vida de suas populações. Fundada em 1902, é a organização internacional de saúde pública mais 

antiga do mundo. Atua como escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas e é a 
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O aumento explosivo da obesidade - que afeta 24% da população regional, 

cerca de 105 milhões de pessoas, quase o dobro do nível global de 13,2% - 

não somente tem enormes custos econômicos, mas também ameaça a vida de 

centenas de milhares de pessoas. (Julio Berdegué, FAO, 2019 apud OPAS, 

2019) 

 

Na maioria dos indicadores, a má nutrição está relacionada ao consumo excessivo de 

calorias: o sobrepeso dobrou desde a década de 1970 e, hoje, afeta 59,5% dos adultos na região, 

262 milhões de pessoas, enquanto globalmente a taxa é 20 pontos percentuais mais baixa: 

39,1%. O sobrepeso afeta homens (58,9%) e mulheres (59,9%) adultos da mesma forma. 

Porém, a taxa de obesidade feminina é mais de 7,7 pontos percentuais maior que a dos homens: 

27,9 % de mulheres adultas na região da América Latina vivem com obesidade (OPAS, 2019). 

Analisando detalhadamente, percebemos que o ambiente alimentar deixou de ser o lugar 

de interação das pessoas. As condições físicas, econômicas, políticas e socioculturais 

desempenharam um papel significativo nessa mudança. Na América Latina, por exemplo, as 

vendas dos produtos ultra processados são as que mais crescem. A expansão de grandes redes 

de supermercado e a adoção de grandes indústrias de processamento de alimentos 

disponibilizam estes produtos a preços mais baixos do que os alimentos nutritivos. Desse modo, 

quem mais sofre são as pessoas de baixa renda, por ser mais caro comer de maneira saudável, 

do que comer mal (OPAS, 2019). 

Foi criada uma série de políticas públicas para combater o aumento da má nutrição. 

Países como Chile, Equador, Peru e Uruguai implementaram leis de rotulagem de alimentos, 

que permitem aos consumidores tomar melhores decisões no momento da compra. Brasil, 

Chile, Costa Rica, Equador, México, Peru, Panamá e Uruguai melhoraram a regulamentação 

sobre publicidade de alimentos, e pelo menos 13 países da região adotaram medidas fiscais e 

de caráter social que visam favorecer uma alimentação adequada. Foram implementados os 

programas de proteção social, alimentação escolar, sistemas públicos de abastecimento e 

comercialização de alimentos e políticas para promoção da segurança e da qualidade dos 

alimentos essenciais para melhorar a nutrição (OPAS, 2019). 

Mesmo com várias medidas adotadas, a pesquisa do Ministério da Saúde mostra que o 

número de obesos no Brasil aumentou 67,8% entre 2006 e 2018. Ao mesmo tempo, a população 

passou a adquirir hábitos mais saudáveis. Em 2018, os dados também apontaram que o 

crescimento da obesidade foi maior entre os adultos de 25 a 34 anos e 35 a 44 anos, com 84,2% 

                                                             
agência especializada em saúde do sistema interamericano. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=885:opas-oms-no-

brasil&Itemid=672. Acesso em: 16 abr 2020. 
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e 81,1%, respectivamente. Apesar de o excesso de peso ser mais comum entre os homens, em 

2018, as mulheres apresentaram obesidade ligeiramente maior, com 20,7%, em relação aos 

homens,18,7% (BRASIL, 2019). 

O Vigitel2 também registrou crescimento considerável de excesso de peso entre a 

população brasileira. No Brasil, mais da metade da população é obesa, 55,7%. Um aumento de 

30,8% quando comparado com percentual de 42,6% no ano de 2006. A prevalência foi maior 

entre as faixas etárias de 18 a 24 anos, com 55,7%. Quando verificado o sexo, os homens 

apresentam crescimento de 21,7% e as mulheres 40% (BRASIL, 2019). 

 

 

4 ANÁLISES  

 

De acordo com Moratoya (2013), o processo civilizatório passou por várias fases na 

dieta alimentar. Na primeira delas, a sociedade constituída de caçadores-coletores tinha uma 

dieta variada e pouca deficiência nutricional. Foi um período com muitas doenças infecciosas 

sem apresentar epidemias. Num segundo momento, a dieta foi menos variada numa economia 

de agricultura e monoculturas, que causaram deficiências nutricionais, epidemias e alta taxa de 

mortalidade. Num terceiro momento, houve um incremento na renda, resultando no 

desaparecimento de doenças e redução na taxa de mortalidade. É neste período que ocorre a 

segunda revolução da agricultura, começo da industrialização e, quando as mulheres se juntam 

à força de trabalho. Nesse período, as cidades cresceram em ritmo acelerado com o incremento 

da  produção de alimentos processados.  

Numa quarta fase, a dieta passou a incluir consumo de gordura, açúcar e mais alimentos 

processados levando à obesidade, às doenças crônicas de coração, câncer, diabetes e ao aumento 

da taxa de mortalidade entre os idosos. Nesta etapa, a renda se constituiu num determinante nas 

escolhas de consumo de alimentos. Os alimentos de baixa qualidade, passaram a ser 

consumidos principalmente entre as pessoas de baixa renda por serem mais baratos. 

Esta última fase está diretamnte relacionada à globalização que, como processo 

histórico,  se caracteriza pela abertura de fronteiras ao comércio livre entre países ou blocos, 

aos fluxos do capital econômico, à anexação da tecnologia, à ampliação dos meios de 

                                                             
2VIGITEL: Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Objetivo: Monitorar a magnitude das DANT 

(Doenças e Agravos não Transmissíveis) e analisar seus determinantes sociais, econômicos, comportamentais e 

políticos. Disponível em: https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/ministerio-da-saude/vigilancia-de-

doencas-cronicas-por-inquerito-telefonico-vigitel.html. Acesso em: 16 abr 2020. 
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comunicação, à admissão de novas tecnologias digitais: internet, redes sociais; mudanças 

climáticas e ambientais e à migração das populações em busca de melhores condições de 

trabalho e de vida. Embora a globalização atinja direta ou indiretamente as interações no 

mundo; não significa que o faça de forma igualitária, ou, que as repercussões sejam as mesmas 

em todas as regiões do globo (MCMICHAEL; BEAGLEHOLE, 2003 apud FORTES, 2014). 

Por conseguinte, a globalização trouxe novas dimensões espaciais, temporais e 

cognitivas. Modificou nossa visão com relação às distâncias e às fronteiras nos conectando com 

acontecimentos em outras partes do planeta de forma muito rápida. Isso, transformou a maneira 

como nos enxergamos e entendemos o mundo a nossa volta (BOZORGMEHR, 2010; 

ALARCOS, 2005 apud FORTES, 2014). No caso da saúde, por exemplo, os impactos da 

globalização nas últimas décadas, tem se tornado um fator que atinge o crescimento econômico 

e o desenvolvimento social, refletindo na política externa, na soberania nacional, no comércio, 

na segurança nacional, no turismo, nos direitos humanos e nos programas de meio ambiente 

(MCMICHAEL; BEAGLEHOLE, 2003 apud FORTES, 2014).  

No Brasil, a globalização passou a ter maior impacto na década de 90 instensificando o 

número de privatizações de empresas estatais e a abertura da economia para o mercado externo. 

Estes fatores decisivos causaram impacto na vida social, econômica e cultural do país. Por 

conseguinte, estas mudanças originaram o rápido e desordenado processo de urbanização no 

país. Historicamente, a urbanização brasileira ocorreu sem planejamento e contribuiu para a 

ocorrência de uma série de problemas, tais quais: favelização, violência, espraiamento indevido 

do uso do solo, vazios urbanos, aumento da poluição e enchentes. 

Mesmo com o esforço do ideário modernista para construir um Brasil dinâmico e 

futurista; como é o caso da construção de Brasília, grande marco no sentido de dar uma nova 

cara ao Brasil enquanto país veloz, automotivo, de espaços amplos e infinitos. E , até mesmo, 

os anos de luta que culminaram na elaboração do Estatuto da Cidade em 2001 e a criação do 

Ministério das Cidades em 2003, ou seja, nada foi suficiente para atender as demandas e 

melhorias nas condições de vida nos centros urbanos brasileiros. Sendo assim, nos centros 

urbanos o arranjo dos espaços se deu no sentido de favorecer a circulação de automóveis e a 

circulação de pedestres, associando estes espaços ao consumidor que circula em áreas 

comerciais.  

Desse modo, vemos que é preciso um esforço para conciliar o ambiente urbano como 

espaço de expressão humana, no qual, a vida urbana possa estar associada a sutentabilidade e 

ao bem estar. A urbanidade deveria  ser reestruturada para atender estas novas demandas da 

população, aprimorando os locais de circulação e criando ambientes que favoreçam a prática 
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de exercícios físicos e a interação social. Do contrário, continuaremos vivenciando espaços 

urbanos onde o transporte motorizado é predominante. 

Cabe aos urbanistas e aos arquitetos reforçar a importância da reestruturação das cidades 

para que possuam espaços urbanos integrados e que atendam objetivos de sustentabilidade 

social, oferecendo aos indivíduos bem estar e mobilidade. 

 

 

4.1. Fatores socioculturais da obesidade 

 

A discriminação e a humilhação sofrida pelos obesos em nossa sociedade é algo 

inegável. Atrelado ao preconceito estão a ideologia médica que trata a obesidade como doença, 

enquanto que o ideal de magreza presente nas propagandas, nos discursos dietéticos, na 

disseminação de clínicas estéticas e academias fazem com que a pessoa obesa seja vista como 

anormal ou repulsiva aos olhos. Entretanto, esquecemos que a obesidade é uma construção 

social vinculada à cultura e à situação econômica em tempos e espaços diferentes; com padrões 

e significados distintos (POULAIN, 2013; WANNMACHER, 2004).  

Dessa forma, a imagem corporal é definida a partir de um conjunto de percepções, 

pensamentos e sentimentos de um indivíduo a respeito do seu próprio corpo. Percebe-se que os 

padrões corporais estão relacionados ao corpo magro, delineado e sempre jovem. Verifica-se 

um desejo pelo corpo funcional que atua como símbolo de beleza, realização pessoal e erotismo 

(CASTRO, 2017; WANDERLEY, 2010). 

De acordo com Zottis (2003), nos textos de Hipócrates já podia ser observado durante 

o período greco-romano complicações trazidas pela obesidade, por meio de descrições de 

mortes súbitas causadas por esta condição. Portanto, historicamente, observamos a obesidade 

vista como uma doença social e moral - atribuída a maus hábitos alimentares, inatividade e 

descuido -  não uma condição que dependesse de tratamento.  

Notamos então, que a supervalorização estética trouxe consigo a rejeição social para a 

pessoa obesa. Por conta disso, os obesos, constantemente desenvolvem depressão, distúrbios 

comportamentais e de autoimagem. De acordo com Merleau-Ponty  (1992, p.196), o corpo é o 

espelho do nosso ser, é o nosso ancoradouro, o veículo do ser no mundo, porquanto permite 

nossa passagem pela vida, nos entrelaça com o mundo e com outras corporeidades por meio de 

uma relação intencional e dialética3 que se dá no espaço ocupado. Sendo assim, a imagem 

                                                             
3Neste sentido, a dialética falada aqui está relacionada ao materialismo dialético: uma concepção filosófica que 

defende que o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos tanto modelam animais racionais e irracionais, sua 
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corporal nos afeta intrinsecamente e,  no caso da prevalência crescente da obesidade, reforça de 

modo geral o preconceito em relação aos corpos obesos.  

Vale lembrar, que a obesidade, longe de ser uma fraqueza de caráter, se trata de uma 

doença que afeta os indivíduos no seu físico, no seu psicológico e no ambiente social. 

Frequentemente, por consequência da pressão social o corpo obeso experimenta diversos 

tratamentos para redução de peso e tudo que promete emagrecimento é aceito sem o menor 

cuidado. O grande problema é que nem sempre os resultados obtidos são os esperados. A grande 

maioria das pessoas que adere a tratamentos volta a seu peso inicial, experimentando fracasso, 

tristeza, culpa e insatisfação. Numa sociedade que valoriza a magreza, o preconceito social 

sofrido pelo corpo obeso é alvo de mensagens e atributos negativos que se internalizam, 

desencadeiam problemas psicológicos, discriminação na vida profissional e acadêmica. Desta 

forma, vemos que além de carregar o peso do corpo a pessoa carrega o peso da culpa por causa 

da sua obesidade (SALLET, 2001; FRANQUES, 2002).   

Perante as pressões do preconceito manter a imagem corporal e autoestima positiva é 

impossível sem a presença de sintomas depressivos e ansiedade, sentimento de inferioridade , 

auto depreciação e autoacusação. Outra preocupação existente é que além da inquietação com 

a imagem corporal, o local que este corpo ocupa não colabora para uma boa percepção do seu 

entorno e não contribui para alterar sua condição ou promover sua inclusão no ambiente 

ocupado.  

 

 

4.2  Ambientes obesogênicos 

 

O ambiente que vivemos é considerado obesogênico, porque induz a adoção de 

comportamentos não saudáveis, ou seja, o contexto social é capaz de influenciar o estilo de 

vida. Desta forma, a obesidade pode ocorrer por motivos genéticos, má alimentação e ocupação 

de espaços que não proporcionem ambientes para atividades físicas, acessibilidade e segurança 

(SOUZA, 2012). O aumento da obesidade no mundo é visto como um fator de risco para 

doenças crônicas. Tornou-se necessário compreender o assunto não apenas pelo  viés da 

medicina, mas também no sentido de compreensão do espaço físico ocupado (SWINBURN et 

al, 1999). 

As cidades que conhecemos, são predominantemente espaços de concentração de seres 

                                                             
sociedade e cultura quanto são modelados por eles, ou seja, a vinculação ocorre por meio da dialética psicológica 

e social. Disponível em: https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v5-2/html/index.php#5. Acesso em: abr 2020. 
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humanos. Os espaços das cidades se encontram fragmentados, com muitas barreiras físicas e 

sociais que impedem a mobilidade e a livre circulação. A mobilidade urbana vai além do espaço 

físico, compreende a dinâmica sócioeconômica e cultural que restringe a vida das pessoas e 

suas práticas de consumo, assim como a qualidade de vida (TORRES-TOVAR, 2019).  

As cidades brasileiras, por exemplo, refletem este efeito barreira imposto a população 

no seu direito de ir e vir. Vemos isso nas multiplas consequências da degradação do ambiente 

urbano decorrentes da forma de ocupação do território e da organização do sistema de 

mobilidade. Este efeito barreira, se caracteriza por uma descontinuidade na estrutura urbana e 

deve ser visto como um impacto negativo que causa prejuízo às interações dos indivíduos nas 

àreas em que vivem.  

A urbanização impacta a saúde de diversas formas por causa da mudança no estilo de 

vida das pessoas. Por exemplo, o trabalho mais sedentário e os meios de transporte utilizados 

influenciam um modo de vida mais inativo. A ingestão de alimentos mais processados e 

calóricos causam sobrepeso e obesidade, ou seja, os estilos de vida urbana alteram a composição 

corporal dos indivíduos. Por este motivo, pensar o espaço urbano tornou-se um problema de 

saúde pública no intuito de tornar a cidade saudável. Desse modo,  é imprescindível trabalhar 

de forma interdisciplinar envolvendo conhecimentos de planejamentos urbanos, sociologia, 

economia, geografia, medicina, epidemiologia, psicologia e outras ciências preocupadas com a 

saúde (NOGUEIRA, 2009; 2018).  

Levando-se em consideração esses aspectos, estudos científicos demonstraram que a 

obesidade possui influência de fatores biológicos, psicológicos e comportamentais afetando os 

indivíduos em diversos ambientes: familiar, escolar, locais de trabalho etc. De fato, as relações 

cotidianas diretamente vinculadas ao aumento do peso poderiam estar ligadas a alguns 

elementos, dentre os quais se destacam: o acesso a lojas de alimentação, acesso a equipamentos 

de esporte, serviços de saúde, acesso a espaços verdes, passeios e ciclovias; segurança, estética 

do local, organização social e capital social (NOGUEIRA, 2009).  

Tendo em vista os aspectos mencionados, vemos que os tipos de lojas existentes nos 

espaços urbanos influenciam o comportamento alimentar. Verifica-se que a insegurança 

dificulta a prática diária de exercícios físicos e nos faz entender que são muitos elementos que 

afetam o espaço urbano tornando-o habitável. Uma forma de melhorá-los  poderia ser adotando 

hábitos simples como o conceito de neighborhood walkability4. Este conceito trabalha com a 

                                                             
4O   indicador denominado “caminhabilidade” (walkability) é considerado como medida e referência à qualidade 

de vida no meio urbano e como ferramenta objetiva de gestão para o desenvolvimento sustentável. O   caminho 

(neighborhood) por onde as pessoas transitam, devem garantir às crianças, aos idosos, às pessoas com dificuldades 
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criação de espaços urbanos que ofereçam locais de atividades físicas e comida saudável; 

desencorajando o uso intensivo de transporte motorizado. Uma vizinhança onde as pessoas 

possam caminhar mais e desta forma perder peso e melhorar a qualidade de vida (CREATORE, 

2016).  

A melhora da qualidade da vida urbana é um assunto debatido ao longo das três últimas 

décadas e sua problemática se refere ao bem estar dos cidadãos, aos serviços públicos e privados 

oferecidos à comunidade e a acessibilidade dos serviços. É preciso verificar se existe integração 

urbana, se todos estão com o mesmo acesso a esta qualidade de vida ou se o acesso é 

segregacionista, visto que,  a segregação residencial também afeta todos os hábitos dos 

indivíduos. As áreas verdes, praças e parques precisam estar à disposição de todos e cumprir 

seu papel de tornar o ambiente saudável e interacional (VICUÑA, 2019). 

Em face aos dados apresentados, conclui-se que pensar a dinâmica de indivíduos 

saudáveis num ambiente obesogênico refere-se à forma como estas pessoas se relacionam com 

o ambiente a sua volta. Ou seja, como o corpo se apropria da tecnologia, dos objetos 

disponíveis, como se constrói as relações sociais e afetivas, como estas mesmas  relações se 

estabelecem entre objetos, sujeitos e o meio (LLAMAS, 2016).  Em virtude do que foi 

mencionado uma forma de melhorar o ambiente urbano, seria o mixes de funcionalidade deste 

espaço: ginásios, centros recreativos, espaços verdes abertos e atrativos tornando possível a 

adoção de estilos ativos e saudáveis. Desta maneira, as relações entre objetos, sujeitos e meio 

encontrariam um equilíbrio potencializando a interação social e beneficiando a população com 

consequências positivas para a saúde.  

 

 

4.3 Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias adotadas no sistema único de 

saúde  

 

Nos últimos 50 anos, houve grandes mudanças demográficas e epidemiológicas 

causadas pelo envelhecimento populacional, pela rápida urbanização e pela globalização de 

estilos poucos saudáveis de vida. Este é um panorama propício para as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), sendo elas a principal causa de morbidade e mortalidade. O sobrepeso 

e a obesidade estão entre os principais fatores de risco para diversas doenças crônicas como 

                                                             
de locomoção e a todos, uma boa acessibilidade às lojas, à alimentação e ao lazer. GHIDINI, R (2010). A 

caminhabilidade: medida urbana sustentável. Disponível em: https://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/a-

caminhabilidade-medida-urbana-sustentavel.pdf Acesso em: 16 abr 2020. 
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doenças cardiovasculares, diabetes e câncer (BRASIL, 2016).  

Na atualidade, a obesidade e o sobrepeso estão associados às mudanças sociais, 

ambientais, econômicas e culturais. Ou seja, o peso corporal saudável depende das condições 

de segurança, das características do comércio local e global de alimentos, qualidade e acesso 

ao transporte público, acesso à recreação, serviços de apoio social e educacional etc. Desta 

forma, o grande desafio é superar a forma antiga de ver o indivíduo fragmentado e promover 

ações efetivas de desenvolvimento e implementação das políticas públicas que sejam capazes 

de prevenir e controlar as DCNT e seus fatores de risco (BRASIL, 2016).  

No Brasil, o Ministério da Saúde criou. em 2011. um Plano de Ações Estratégicas para 

o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis, com ações e investimentos 

necessários para deter as DCNT nos próximos dez anos. O Plano visa proporcionar à população: 

vigilância, informação, avaliação e monitoramento; promoção da saúde; cuidado integral 

diretamente ligado aos desafios trazidos pelas DCNT e seus principais fatores de risco 

(BRASIL, 2016).  

Levando-se em consideração que a obesidade possui um caráter multifatorial que 

acomete a população brasileira de forma crescente em todas as fases do curso da vida foi 

publicada a Portaria MS/GM nº424, de março de 2013, redefinindo as diretrizes para a 

organização da prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade pelo SUS. Nela, ficam 

definidos: o diagnóstico da população assistida no SUS, de modo que seja possível identificar 

os indivíduos com obesidade e sobrepeso a partir da classificação de seu estado nutricional de 

acordo com a fase do curso da vida; a estratificação de risco da população de acordo com seu 

estado nutricional e a presença de outros fatores de risco e comorbidades;  e  a organização da 

oferta integral de cuidados à saúde (BRASIL, 2016). 

Além disso, a Portaria MS/GM nº424 define o uso de redes de informação que permitam 

o monitoramento, o compartilhamento, a avaliação das ações e dos serviços prestados; as ações 

intersetoriais que promovam a saúde dos indivíduos, família e comunidades na adoção de 

modos de vida saudáveis, que permitam a manutenção ou recuperação do peso saudável; a 

garantia do financiamento adequado para a prevenção e para o tratamento do sobrepeso e 

obesidade; a formação de profissionais da saúde para a prevenção, diagnóstico e tratamento do 

sobrepeso e obesidade, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde; a garantia de apoio  diagnóstico e terapêutico adequado no tratamento 

de sobrepeso e obesidade num modelo centrado no usuário, baseados nas necessidades de saúde 

dos usuários respeitando a diversidade étnico-raciais, culturais, sociais e religiosas; e a garantia 

de ofertas de práticas integrativas e complementares para a promoção da saúde, prevenção de 
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agravos e tratamento das pessoas com sobrepeso e obesidade (BRASIL, 2016). 

Contudo, mesmo com os planos e diretrizes governamentais, na prática existem certas 

barreiras que são enfrentadas durante o atendimento especializado. Uma preocupação seria o 

fato dessa atenção básica ainda ser precária, tendo em vista que a proposta  das políticas públicas 

seria o funcionamento da Academia da Saúde. Ou seja, a existência de ações práticas 

envolvendo profissionais da área da nutrição, da educação física, da psicologia e tratamentos 

multifatoriais, que trariam inúmeros benefícios  para as comunidades, embora,  suas 

contribuições atuais sejam  bem parcas para a população brasileira (YOUNES, 2017).  

Um bom exemplo destas contribuições, estão nas Redes de Atenção à Saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), uma delas que merece destaque foi a do grupo Gatto na cidade de 

Salvador (BA), que ressaltou a complexidade do ser humano e de suas condições de vida, além 

da magnitude do afeto e do amor como geradores de saúde e cura, procurando comunicar-se 

com as pessoas por distintas formas terapêuticas. O centro de obesidade da Rede de Atenção às 

Pessoas com Doenças Crônicas e a Atenção Básica (AB) deve ter como prioridade o cuidado, 

a organização da prevenção e o tratamento do excesso de peso e obesidade, desempenhando 

papéis relevantes na prevenção e atenção às doenças crônicas, sendo redefinidas as diretrizes 

para tal fim. Os cuidados em saúde, por meio das equipes de saúde da família, para com 

indivíduos que apresentam excesso de peso e obesidade deverão, conforme as nomas da rede, 

seguir critérios determinados pela classificação do IMC (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

Em virtude dos fatos mencionados, percebe-se que os programas de saúde administrados 

pelo SUS possuem um papel determinante no cuidado da pessoa obesa. Isso sem contar que, 

cabe aos integrantes da equipe multiprofissional da Rede de AB conscientizar os pacientes a 

respeito da crença falaciosa do tratamento cirúrgico como meio mais eficaz e definitivo para 

resolver o problema da obesidade. As pessoas, precisam compreender que isso faz parte do 

senso comum de pessoas obesas e de muitos profissionais da saúde. Modificar esse pensamento 

não é tarefa fácil, requer uma abordagem interdisciplinar, trabalho em equipe multiprofissional 

e alternativas inovadoras dos serviços de saúde, visando à conscientização dos usuários de que 

se trata de um problema de saúde crônico, para  qual são necessários adesão e acompanhamento 

ao longo da vida. 

Levando-se em consideração o exposto, convém lembrar que há ausência de uma 

abordagem multiprofissional e que a atuação da Assistência Básica (AB) é frágil na 

responsabilização e no cuidado aos usuários com obesidade. Nesse sentido, a linha de cuidado 

ao indivíduo com obesidade pode ser uma estratégia importante a ser implementada. Sugere-

se, por fim, maior articulação do Serviço de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo 
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com Obesidade (SAACIO) como o primeiro nível de atenção, especialmente na educação 

permanente das equipes e no apoio à promoção da saúde e prevenção precoce da obesidade 

(MINISTÉRIO DA SAUDE, 2016; YOUNES, 2017). 

 

4.4 Arquitetura e saúde 

 

De acordo com a OMS, a saúde é “estado de completo bem estar físico, mental e social, 

e não meramente ausência de doença e incapacidade”.  No Brasil, a Constituição Federal de 

1988, art. 196, entende saúde enquanto “[...] direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Na Constituição Federativa, encontramos neste ponto referente à saúde, que a 

promoção da mesma não é exclusiva dos serviços médicos e áreas afins da saúde. Sendo assim, 

é possível de forma intersetorial e integracional aproximar a arquitetura da saúde para o 

benefício de todos (BONETTO, 2017).  

No século XIX, o planejamento urbano e saúde pública caminharam juntos. Naquele 

período, havia epidemias de cólera, febre amarela e tuberculose. Estes surtos de doenças 

exigiram um trabalho conjunto das disciplinas. No entanto, com a chegada do século XX, houve 

uma mudança de foco nas disciplinas sendo que os programas de saneamento diminuíram e 

voltou-se o foco para a imunização. A grande questão é que, com este histórico de aproximação, 

podemos considerar possível que ambas as disciplinas possam trabalhar em conjunto para 

disseminar os problemas causados pela obesidade? As pesquisas apontam que certamente, no 

entanto, o trabalho desenvolvido pelo arquiteto pensando um design urbano saudável, não pode 

conter o mau mal hábito alimentar comportamental da população. Faz-se necessário um 

trabalho interdisciplinar, com o desenvolvimento de ambientes que encorajem a mudança 

saudável (LLAMAS, 2016; NOGUEIRA,2018; SOUZA,2008).  

Dado o exposto, só nos resta esperar que as cidades se transformem em ambientes bem 

planejados e sustentáveis capazes de promover saúde. Por isso, a importância do trabalho dos 

urbanistas criando espaços integrados, acessíveis e atraentes. Ambientes que despertem nos 

usuários o interesse pela caminhada, que promovam medidas sustentáveis e de segurança, ou 

seja, intervenções nas quais o arquiteto irá se preocupar desde  a diminuição dos riscos de 

quedas em  banheiros públicos, por exemplo, até a reutilização de água e o fluxo do trânsito em 

determinadas regiões da cidade. Contribuindo assim, para melhorias na qualidade de vida e 

diminuição de diversas doenças que vão da obesidade ao câncer. 
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4.5  A função social do arquiteto 

 

“(...) o papel do corpo humano como local de percepção, pensamento e 

consciência e o significado dos sentidos na articulação, na armazenagem e no 

processamento das respostas sensoriais e dos pensamentos têm sido reforçadas 

e confirmadas. E meu corpo me faz lembrar quem eu sou e onde me localizo 

no mundo” (PALLASMAA, 2011, p.11). 

 

De acordo com o arquiteto finlandês Juhani Pallasmaa (2011), a arquitetura está 

envolvida com as questões fundamentais da existência humana caracterizadas pela condição do 

homem no tempo e no espaço, com a duração da vida, com a individualidade e o espaço físico 

ocupado pelo corpo. Segundo este arquiteto, se na contemporaneidade a construção das cidades 

não se tornou humanizada, podemos entender que há uma negligência do corpo causada pela 

alienação, pelo isolamento e pela solidão do mundo moderno.  

Atualmente, observa-se que não se leva em consideração a existência do corpo humano. 

O corpo humano que se “vire” para compreender a arte repassada pelos projetos arquitetônicos 

e torna-los funcionais. No entanto, se o arquiteto mora na cidade que constrói ele precisa se 

conscientizar a respeito da materialidade do corpo e da existência subjetiva do ser humano. 

Porque, o corpo não está separado do espaço que habita e o espaço habitado possui uma imagem 

que edifica, mesmo que de forma inconsciente, uma identidade pessoal.  

Portanto, a função social do arquiteto não está meramente vinculada ao planejamento 

de ambientes funcionais ou obras utilitárias. Segundo Pallasmaa (2011), a arquitetura comunica 

de forma atemporal a existências das pessoas no mundo criando ambientes que refletem o fluxo 

das relações sociais, culturais, econômicas, integracionais, identitárias e de memória.  

Trazendo a discussão de Pallasmaa (2011) para o contexto da promoção da saúde e 

arquitetura, compreende-se que os arquitetos possuem um papel essencial no planejamento das 

cidades e na projeção de ambientes que favoreçam a acessibilidade, a inclusão e a integração 

social. Garantindo assim, que os espaços urbanos - residenciais ou corporativos – determinem 

estilos de vida saudável e a prevenção/diminuição de doenças crônicas.  

 

 

4.6 Design universal e acessibilidade   

 

O corpo obeso frequentemente encontra dificuldades de acessibilidade e de usabilidade 
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de produtos. O público geral desconhece as características físicas e cognitivas do obeso, suas 

preferências, circunstâncias em que vive e estilo de vida. Por isso, o design universal desponta 

como possibilidade que implica na criação de objetos, equipamentos, sistemas ou ambientes 

para pessoas que possuem limitações motoras, físicas, cognitivas ou sensoriais. Funciona como 

um projeto de produtos e ambientes que respeita as diversidades humanas e promove inclusão 

(LUCIO, 2007).  

O design universal se aplica de forma multidisciplinar e é estabelecido por parâmetros 

e normas. No caso brasileiro, por exemplo, a NBR 9050 de 2004 (ABNT, 2004) define a 

acessibilidade como condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com 

segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. 

Essa norma abrange o obeso, classificando-o como pessoa com mobilidade reduzida (LUCIO, 

2007). 

De forma geral, a acessibilidade deve ser alcançada com igualdade de oportunidades e 

de participação em todas as esferas sociais. Na prática, algumas cidades brasileiras adotaram as 

normas técnicas de acessibilidade e geralmente são as que envolvem a prestação de serviço 

pelas empresas de transporte coletivo urbano, assentos em espaços culturais e salas de projeção, 

adaptação de camas de uso hospitalar etc. (LUCIO, 2007). 

O design universal propõe atender a todos e por isso desenvolveu 7 princípios que 

determina usabilidade e acessibilidade de produtos, ambientes e sistemas: 

1.  Uso equitativo: atendimento a pessoas com diferentes habilidades;  

2.  Flexibilidade no uso: atender o maior número possível de indivíduos com 

diferentes preferências e habilidades; 

3.  Uso simples e intuitivo: facilidade no uso dos objetos, independente do 

conhecimento, experiência, comunicação ou nível de entendimento dos usuários; 

4.  Informação perceptível: as informações devem ser repassadas de forma 

efetiva ao usuário, independente das condições ambientais ou habilidades sensoriais 

do mesmo; 

5.  Tolerância ao erro: minimizar erros e consequências adversas de ações 

acidentais; 

6.  Baixo esforço físico: a utilização do projeto deve ser feita com conforto 

e fadiga mínima; 

7.  Tamanho e espaço adequados para acesso e uso: o projeto precisa ter 

tamanho e espaço adequados para acesso, uso e manipulação de objetos, 

independente de antropometria, postura ou mobilidade do indivíduo (LUCIO, 2007). 
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Neste sentido, quando se fala em design universal, o foco é voltado às potencialidades 

e limitações do usuário. O objetivo principal deve ser o uso fácil, seguro e conveniente para 

pessoas com diferentes biótipos, habilidades funcionais diversas, vários graus de experiência e 

diferentes estilos de interação. Entende-se que não é possível atender a totalidade destes 

indivíduos. Porém, é de suma importância que o produto, sistema ou espaço urbano ofereça 

oportunidades iguais aos seus usuários (LUCIO, 2007).  

 

 

4.7  Arquitetura proativa e reativa 

 

O design urbano, nos últimos 50 anos, se tornou um campo de atividades reconhecido. 

O principal objetivo do design urbano é desenhar locais para as pessoas. Faz parte deste grupo 

diversos segmentos profissionais, que enfrentam o desafio de construir ambientes saudáveis, 

habitáveis, sustentáveis etc. Observamos o movimento dos governos locais, do governo federal, 

do comércio, do ramo imobiliário, da comunidade local e dos investidores no sentido de 

viabilizar o sucesso e a concretização do desenvolvimento de cidades saudáveis e sustentáveis 

(CARMONA, 2010). 

Comenta-se com frequência sobre a importância de compreender a cidade como 

ambiente de qualidade de vida. Isto somente é possível se forem desenvolvidas de forma 

equilibrada intervenções no planejamento urbano que melhorem as estratégias de sanitarismo, 

a preservação de patrimônio, a eficiência energética e as ações de políticas urbanas, que 

apliquem sustentabilidade ao crescimento e a qualidade de vida nas cidades (DALBELO, 2015).  

Estas estratégias precisam ser tomadas para conter os avanços da problemática urbana que 

inclui: violência, estresse, poluição, problemas com mobilidade etc. Dentre estes problemas, 

abrimos destaque para os fatores de risco causados pelos maus hábitos alimentares da população 

que incide no aumento do sobrepeso e da obesidade; e também a falta de mobilidade, que pode 

aumentar o risco de se desenvolver hipertensão arterial, diabetes, obesidade e transtornos 

mentais.  

Conter o crescimento e reduzir as prevalências de sobrepeso e obesidade exige a 

articulação de diversas ações com níveis de complexidade diferentes, envolvendo mudanças 

sustentáveis nos ambientes e modos de vida e da população. Pode-se afirmar que em razão 

disso, é preciso planejar cidades sustentáveis que promovam saúde. Por isso, a importância do 

trabalho de urbanistas junto às outras áreas da saúde na promoção de um ambiente integrado, 
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com instalações atraentes que ofereçam qualidade de vida a todos.  

Desta forma, é relevante que o planejamento urbano seja feito pensando no acesso à 

oportunidades (incluindo a relação preço/qualidade), como lojas de produtos alimentares 

frescos e saudáveis, serviços de saúde e equipamentos esportivos. Além disso, pensar nas 

características físicas do ambiente como disponibilidade e qualidade dos espaços verdes, 

existência de passeios, ciclovias e conectividade da rede viária.  A segurança também exerce 

um ponto importante neste planejamento, ou seja, a reputação da área influencia na frequência 

com que as pessoas irão praticar exercícios físicos em locais abertos. A organização e o bom 

funcionamento dos espaços urbanos precisam ser bem pensados e executados de forma que 

sejam funcionais e acessíveis a todos (NOGUEIRA, 2009).  

A mobilidade mais antiga e primordial que existe é o ato de caminhar. Infelizmente, nos 

projetos das cidades brasileiras, este ato foi esquecido e o foco mantido no bom funcionamento 

dos modos motorizados de locomoção, principalmente o individual. Diante da problemática 

enfrentada nos centros urbanos, faz-se necessário reverter o desenho urbano das mesmas para 

que a mobilidade configure-se de forma fluida e proveitosa a todos. Em vista disso o Urbanismo 

Tático desponta como estratégia rápida e de baixo custo na intervenção de espaços urbanos, em 

micro-escala, provocando  alternativas para mudanças, com vistas às  construções financiadas 

pelo poder público de forma pontual e assertiva.  

Paralelamente a esse tema, coloca-se em pauta a questão do direito à cidade. A atuação 

em prol da mobilidade a pé também pode promover engajamento nas comunidades (JACOBS, 

2014). A vivência da cidade transforma o cidadão em um defensor do espaço público 

caminhável. Com isso, caminhar estimula a sociedade a participar das tomadas de decisões do 

seu bairro e da sua cidade, promovendo a articulação entre pessoas com objetivos comuns e, 

sobretudo, priorizando o interesse coletivo em detrimento do individual. 

É importante que o ambiente físico e social promova a prática saudável de atividades 

físicas da população. A OMS recomenda 30 minutos diários de atividade física moderada, 

caminhada ou andar de bicicleta, como parte de uma diária saudável. Pessoas que residem em 

locais desorganizados, sem acessos a parques ou áreas verdes, registraram um aumento 

excessivo de peso; comprovando a ideia de que o ambiente impacta no IMC revelando e 

evidenciando o papel fundamental do planejamento urbano (SANTANA, 2007). 

 As intervenções no planejamento urbano, não são isoladas. Elas precisam ser 

intersetoriais e integrativas apresentando projetos que tornem as cidades funcionais, com uma 

comunidade ativa. Por conseguinte, as ações poderão diminuir e prevenir os riscos de doenças 

crônicas causadas pelo sobrepeso e obesidade. Portanto, a profissão do arquiteto tem muito a 
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ver com a promoção da saúde – mais do que se possa imaginar - pois em suas mãos estão 

ferramentas capazes de mudar potencialmente a relação dos indivíduos com os espaços 

ocupados, no sentido de permanecerem saudáveis e com garantias de acessibilidade a todos.  

Contudo, a arquitetura não apenas funciona como preventiva. Precisa ser pensada como 

aquela que pode  oferecer soluções a problemas já existentes. Por isso, se faz necessário a 

tomada de medidas em relação aos problemas cotidianos enfrentados pelas pessoas que sofrem 

com sobrepeso ou obesidade, ou seja, é preciso levar em consideração o direito aos serviços 

multifuncionais, nos quais exista integração entre profissionais da saúde e projetistas afim de 

promover espaços planejados para o tratamento dessas pessoas.   

Associamos o ambiente hospitalar como local de alívio de dores e para diagnósticos 

precisos. Geralmente, há uma pressa em deixar o ambiente hospitalar. Sendo assim, nem sempre 

notamos o entorno: cores, iluminação, áreas verdes e decoração. No entanto, estes detalhes 

fazem uma enorme diferença na vida do paciente. Especialistas têm avaliado como aspectos 

arquitetônicos influenciam na recuperação de pacientes. Portanto, um novo olhar para a 

estrutura física dos ambientes hospitalares e clínicas tem se provado essencial para a 

humanização no atendimento.  

Desta forma, uma nova perspectiva de leitura da arquitetura em relação a estes 

ambientes constatou que a mudança de design favorece quem é atendido, sua família e a equipe 

de profissionais. O conceito está focado em tornar a experiência do usuário menos 

amedrontadora. Na prática, seriam alterações no desenho dos ambientes, que se tornariam mais 

flexíveis com maior permeabilidade visual, com alterações  na cor e na textura das paredes, 

trocando o branco por tons mais estimulantes, com o uso de móveis ergonômicos e de salas de 

exames mais confortáveis, com músicas relaxantes ou imagens inspiradoras que transmitam 

harmonia e relaxamento e a criação de áreas verdes; jardins externos e internos, que ofereçam 

aos pacientes e familiares ambientes de paz e tranquilidade. Outro fator importante, seria a 

iluminação com ambientes com mais luz natural, janelas direcionadas para o jardim. Tais  

minúcias  melhorariam os aspectos pscicológicos  e biológicos dos pacientes. 

O conceito de acolhimento tem se estendido também ao ambiente das UTI´s, uma vez 

que em algumas instituições, o paciente pode receber acompanhante. Este fator, impõe ajustes 

no design dos ambientes que facilite a acomodação e colabore na recuperação do pacientes. 

Além disso, outros espaços destinados à música, ao artesanato, à exibição de filmes e  às 

brinquedotecas têm se tornado populares nos ambientes hospitalares. Estas inovações, criam 

uma atmosfera leve e fazem parte da terapia ocupacional em tratamento longos, como o câncer. 

Este novo desenho da arquitetura é importante, porque oferece um tratamento mais humanizado 
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e tornam os ambientes acolhedores, evitando a sensação de ambiente opressor que geralmente 

existe nos hospitais.  

A arquitetura reativa, também abre precedentes para que possamos atender melhor as 

pessoas obesas que frequentam hospitais e clínicas. Isso ocorre porque quem projeta estes 

ambientes pode voltar sua atenção na compreensão da problemática do espaço e das 

necessidades dos usúarios, que vão desde as atividades inciais a  todo o processo de reabilitação. 

O trabalho conjunto da arquitetura e saúde tem se mostrado cada vez mais eficaz na 

humanização do atendimento. O olhar para a estrutura física vem sendo adotado no mundo todo 

e deixa de ter o foco apenas nas melhorias tecnológicas (YOUNES, 2017). 

Para isso, é necessário pensar nos ambientes com escala humana, nas cores que auxiliam 

o processo de cura, iluminação natural e ventilação natural, conforto térmico e visual,   

integração do entorno e  na relação homem e natureza,  assim como em beleza e funcionalidade. 

O arquiteto João Filgueiras Lima (1932-2014), mais conhecido como Lelé, projetou os hospitais 

da Rede Sarah em parceria com o médico Aloysio Campos da Paz (1934 -2015), com 

inauguração  em abril de 1960 junto com a fundação da cidade de Brasília-DF. Na época, foi 

inovador o processo de unir vários profissionais da área da saúde em um tratamento mais 

humanizado. A arquitetura pensada por Lelé promoveu a humanização dos projetos, os prédios 

elaborados por ele visavam ambientes acolhedores e não algo sem vida como a maioria dos 

hospitais. Para o arquiteto carioca, essa humanização dos espaços favorecia o processo de cura 

e de integração. 

O legado deixado por este excelente arquiteto prova que é possível elaborar projetos que 

dêem acesso ao tratamento do obeso; hoje, negligenciado. É possível projetar espaços 

humanizados, com materiais sustentáveis (reconhecimento da pesquisa em tecnologia) e 

diretrizes humanizadas pensando na ventilação natural, na iluminação natural, visto que a 

iluminação artificial intensa prejudica o metabolismo,  na escala humana, que favorece o 

pertencimento, a identificação e o acolhimento. Na   integração do edíficio com o entorno,  na 

integração das áreas internas com espaços verdes, a chamada biofilia e com o  uso das cores e 

elementos de arte. De acordo com o arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, a beleza do ambiente 

projetado é a chave para a humanização. Por isso, a importância da implantação de espaços que 

integrem ambientes internos e externos que sejam capazes de desconectar o sujeito de 

pensamentos estressantes e ansiosos ( LUKIANTCHUKI, 2010). 

Para fins de pesquisas nesta área, temos a antropometria - que é uma atividade demorada 

e relativamente árdua – que considera o movimento algo intrínseco ao ser humano. Portanto, a 

antropometria tem a função de trabalhar de forma correta com a diversidade de dimensões 
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corporais, algo imprescindível na criação de ambientes acessíveis e seguros. Nesse sentido, o 

arquiteto precisará de algum conhecimento básico em antropometria, tantos em termos teóricos 

quanto de aplicação prática, além de um banco de dados acessível sobre as dimensões e 

tamanhos corporais (PANERO, 2008). 

Por isso tudo, percebe-se que em espaços residenciais ou corporativos, o grande desafio 

é trabalhar com a redução dos tamanhos por causa dos custos da terra e da construção; e ao 

mesmo tempo trabalhar com as modificações da dimensão corporal dos ocupantes. Dessa 

forma, tudo deve ser calculadamente pensado, desde o espaço que será ocupado por uma 

cadeira, quanto à segurança no uso de um banheiro, por exemplo (PANERO, 2008). 

No caso da construção de locais especializados no atendimento ao obeso é de 

fundamental importância o uso destes saberes técnicos, pois os Centros de Referência em 

Obesidade, por exemplo, representam um espaço articulado com a estratégia de saúde da 

família, que por meio de uma equipe multiprofissional (médico endocrinologista, nutricionista, 

psicólogo, enfermeiro e educador físico) oferece tratamento clínico ambulatorial para usuários 

com obesidade. 

A implementação de um serviço de saúde como o CRO tem permitido avanços e 

identificado desafios na construção da linha de cuidado em obesidade na cidade. Os resultados 

iniciais da implementação do acompanhamento clínico sugerem potencialidades como a 

redução de dificuldade de acesso dos pacientes ao serviço de saúde, vínculo ao profissional e 

adesão ao tratamento para evolução clínica positiva. Destaca-se seu caráter inovador visto que 

uma equipe de profissionais voltados ao acompanhamento clínico da obesidade, em uma 

estrutura física adequada, envolve um baixo custo relativo.  Além disso, diante das experiências 

no cuidado da obesidade, tornam-se locais de referência as equipes do SUS que trabalham com 

a Assistência Básica à Saúde e à família. Este desdobramento viabiliza resolutividade na linha 

de cuidado em obesidade e suas comorbidades, impactando positivamente na diminuição dos 

agravos das DCNT na população atendida  

Em vista dos fatos apresentados, podemos perceber que, para o arquiteto, no 

desenvolvimento de seus projetos há o envolvimento da biomecânica do corpo humano e a 

geometria do campo visual. É de fundamental importância levar em consideração o conforto 

pessoal e a qualidade de vida. Portanto, é de suma importância que o arquiteto participe dos 

projetos com seu conhecimento de fundamentos técnicos e especializados para, de forma 

inteligente, usá-la para solucionar problemas. Além do mais, convém lembrar que o 

encorajamento de pesquisas nas universidades, por parte dos profissionais e empresas de 

designer, para o estudo do corpo humano em movimento é top priority.  Só nos resta esperar 
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que por meio de novas pesquisas, integração disciplinar e ações efetivas haja questionamentos 

e mudanças nos padrões e diretrizes existentes trazendo melhoras para o cotidiano das pessoas 

(PANERO, 2008). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O processo de desenvolvimento da humanidade ao longo da história, no que tange a 

industrialização, a globalização e o crescimento demográfico, trouxe grandes benefícios para 

todos. No entanto, modificou muito a forma como os homens se alimentam. E a alimentação 

tem um papel estrutural fundamental no desenvolvimento da sociedade.  

Basicamente, a alta produção de alimentos ultra processados e a facilidade de acesso a 

eles - assim como, o aumento dos preços e acessibilidade aos alimentos mais saudáveis e frescos 

- modificaram a condição dos hábitos alimentares das pessoas. Os homens desenvolveram 

doenças por causa da falta de movimento, do crescimento desordenado das cidades e da 

mecanização do processo de trabalho.  

Numa sociedade marcada pelo sedentarismo e pelo aumento de mortalidade e 

morbidade causada por doenças crônicas não transmissíveis, devemos levar em consideração a 

necessidade de mudanças no comportamento e nos hábitos da população. Por isso, a 

importância de pensar a organização das cidades e dos espaços ocupados como locais acessíveis 

e saudáveis. Nesse sentido, a arquitetura desempenha função social e técnica neste processo.  

Em face dessa realidade, os urbanistas e o poder público, possuem um papel 

fundamental no desenvolvimento de espaços proativos, e é de extrema importância a 

participação da população nas tomadas de decisões, quanto aos projetos relacionados ao meio 

urbano. Logo, será possível observar a diminuição dos fatores de risco em pessoas obesas e 

com sobrepeso.  E, por outro lado, cabe aos projetistas pensar de forma reativa buscando sempre 

a integração do usuário ao ambiente hospitalar projetado, de forma a contribuir positivamente 

na identificação do espaço e no processo de cura, promovendo qualidade de vida e saúde.   
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Conceituação do Tema      
    A obesidade é considerada pela OMS como uma doença crônica não 
transmissível, possuí caráter multifatorial, associada a fatores socioculturais, 
psicossociais, ambientais, econômicos e genéticos, configura-se como um 
problema de saúde pública.  .       
   Quando o assunto é obesidade,  quais são os primeiros três elementos 
alcançados em sua mente?  .    
Por momentos não percebemos, mas o preconceito está tão entranhado na 
sociedade que às vezes somos ou praticamos atitudes gordofóbicas que 
reforçam estereótipos e impõem situações discriminatórias e segregacionistas 
ao obeso. Esse fato se dá por estarmos condicionados a padrões midiáticos que 
cultuam corpos magros. .  
     O assunto obesidade é negligenciado em inúmeros acontecimentos sociais, 
a culpabilização pela prevalência de peso muitas vezes se aplica 
intrinsecamente ao indivíduo, impondo situações degradantes de menos valia, 
acometendo sintomas depressivos, altos índices de ansiedade, baixa 
autoestima, isolamento social, estresse, uso de drogas e compulsão alimentar.     
     A falta de acesso do obeso a um atendimento humanizado e especializado 
na rede básica ou secundária de saúde pública, é a problemática norteadora 
para a implantação do  Centro de referência ao tratamento do obeso.  .

    Conceitualmente o projeto tem embasamento na relação analógica entre:  
 .  c .asa- lar- educação  e  clínica – acolhimento- reeducação/ ressignificar  

   A casa é o primeiro edifício materializado onde criamos relações, 
compreendemos nossa existência no mundo, revelando distintas formas de 
viver, conexões familiares, valores e educação, conforma nesse espaço a 
existência do lar, que integra memórias, rotinas, sentimentos, felicidades, 
tristezas,  é o lugar onde os indivíduos dispersos nas atividades mundanas, 
retornam, se integram. Inevitavelmente estamos ligados à casa, origem de 
acolhimento e refúgio. .  
   Busca-se no conceito, a como edifício , sendo materialidade clínica casa
arquitetônica precursora de relações;  .

 Lar x acolher como espaço de refúgio, de pertencimento, acolhimento e 
identificação; .

, deixar hábitos antigos, ressignificar, trazer novo Educação x ressignificação
sentido à vida, novo olhar. . 
    Sinteticamente a arquitetura proveniente ao tema, busca diretrizes para a 
elaboração de um projeto que se assemelha a simbologia da casa, com a ideia 
de promover um espaço com escala humana, que seja refúgio, lugar onde os 
usuários obesos de várias etnias criem relações, promovendo a adesão ao 
tratamento multiprofissional, contínuo e humanizado, necessários às 
mudanças na qualidade de vida e melhorias na saúde desses usuários. 
Contrapondo o imaginário de espaços frios, neutros e inóspitos de ambientes 
hospitalares. 

 O2
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   ‘’ A Avenida Brasil para mim é um misto de 
tristeza e arrependimento,  fico triste quando 

me encorajo a ir procurar roupas e não 
encontro e me sinto arrependida quando vejo 
instantaneamente vários olhares de pena ou 

julgamento ’’  Beatriz, 2020
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Fonte:  Imagens cedidas pela Lidiana, assistente social do centro
e Google maps 2020.  

1      Recepção 
2      Assistente social
3      Espera
4      Sala Psicologa 
5      Arquivo 
6      Copa
7      Nutricionista
8      Academia improvisada
9      Academia
10    Banheiros funcionáriosFonte:  Imagens cedidas pela Lidiana, assistente social do centro

e Google maps 2020.  

Fonte:  esquema sem escala, elaborado pela autora 2020.   

   ‘’ Você faz  especializaçoes, capacitações na 
parte nutricional do estado, recebe  

orientações, mas quando vai para a prática, 
onde está o suporte? Isso me deixa indignada’’  

Lidiana, 2020
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 Centro de obesidade Mossoró  

Estudo de caso      
     O centro de apoio ao controle da Obesidade Jansen Jefferson Medeiros, é um 
equipamento público, mantido pela secretaria de saúde do município de Mossoró RN. 
Originou-se em 2006, a partir da iniciativa do poder público, com objetivo de realizar 
acompanhamento especializado ao obeso. .
          Inicialmente o centro da obesidade funcionava em uma casa alugada pela prefeitura, 
onde possuía, piscina para hidromassagem, consultórios e academia, porém com 
constantes roubos e insegurança, o centro foi transferido para uma estrutura pública, 
onde abrigava a vigilância sanitária, localizada na área central do município. .
     O centro é um serviço cadastrado na rede secundária do Sus, oferece suporte 
ambulatorial e multiprofissional aos obesos com comorbidades, encaminhados pela 
unidade básica de saúde. . 

Estrutura: . 
     De acordo com Lidiana, assistente social do centro, a estrutura física onde o 
ambulatório incialmente estava implantado possuía espaços mais agradáveis,  a academia 
permitia permeabilidade visual para o jardim, a piscina de hidromassagem possibilitava 
um atendimento diferenciado aos pacientes,  mas após dez roubos, a insegurança do local 
foi primordial para  adaptação do centro em outro imóvel, o que facilitou o acesso  e 
continuidade da adesão dos pacientes ao tratamento, por estar em uma área central da 
cidade, mas principalmente as mulheres sentiram  falta da piscina. Para a parte funcio- 
nal das atividades o espaço é pequeno e inadequado, o local destinado ao depósito abriga 
hoje uma parte da academia, que por sua vez precisa de manutenção; não possuem 
cozinha adequada para realização das atividades nutricionais. O centro dispõe de internet 
mas os computadores foram roubados. Quando chove as atividades realizadas no 
estacionamento, são feitas no corredor de circulação. .

Funções: .  
      O centro fornece atendimento multiprofissional com duas psicólogas, duas assistentes 
sociais, um educador físico, uma fonoaudióloga, duas enfermeiras e um médico. Possuí 
parceria com faculdades locais, disponibilizando espaço para estagiários. .  
     Além do acompanhamento em consultórios destinados a cada profissional, os 
pacientes praticam musculação, treinamento multifuncional, dança, atividades físicas e 
corridas em praças da cidade. .   
     O objetivo social dessas ações é promover mudanças corpóreas e psicológicas, com 
hábitos  saudáveis, um novo olhar ao alimento, atividade física controlada  e  qualidade de 
vida.         ,   

                                                           Setorização dos ambientes   

O3 O4

11    Banheiros funcionários
12    Sala RPG
13    Fonoaudióloga
14    Consultório Clinico geral
15    Enfermagem
16    Banheiros pacientes
17    Banheiros pacientes
18    Educador Fisico
19    Não identificado
20    Estacionamento
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Centro Internacional  Sarah de Neurorreabilitação e Neurociências 

Ficha Técnica 
Autor: João Filgueiras Lima
Local: Rio de Janeiro 
Ano de conclusão: 2008 
Área do terreno: 80.000 m²
Área construída: 52.000 m² 
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  A Rede Sarah é referência brasileira em centros para reabilitação física e motora, 
todas atividades são mantidas através da Associação dos Pioneiros Sociais (APS), 
orgão instituído pela lei N° 8246/ 91 de 22 de outubro de 1991. Os tratamentos são 
realizados por atendimento público, no setor ambulatorial e hospitalar, não 
realizando serviços de emergência. .   
    Com uma breve contextualização, a composição dos Hospitais da Rede Sarah 
surge da união dos trabalhos principalmente entre o Doutor Aloyzio Campos da Paz 
e o arquiteto João Filgueiras Lima, com arquitetura singular, tratamento médico 
humanizado e dinâmico, a junção dos dois profissionais desponta para uma 
concepção inovadora à época. . 
   A implantação dessa unidade se dá na cidade do Rio de Janeiro, região sudeste do 
Brasil, seu clima é quente e úmido, com temperaturas entre 12,2° e os 38,8°.  O lote 
destinado ao hospital possui 80.000m², próximo à lagoa de Jacarepaguá, o entorno 
recebe uma forte presença de áreas verdes. Quando o projeto foi elaborado a 
malha urbana ainda não estava completamente fixada. 

Localização 

Fonte: Amanda Da Silva, adaptado pela autora 
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Rede Sarah Rio de Janeiro - Contexto 
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1 Espera 
2 Estacionamento 
3 Radiologia
4 Laboratório 
5 Centro Cirúrgico
6 Central de Materiais 
7 Arquivo médico    
8  Oficina Ortopédica 
 

9   Internação e alta 
10 Fisioterapia e Hidroterapia  
11 Primeiro estágio 
12 Internação/ enfermaria  
13 Internação/apartamentos
14 Solário
15 Cozinha/ Refeitório    
16 Lavanderia 
 

17  Almoxarifado/bioengenharia
18 Manutenção  
19 Administração  
20 Vestiário de funcionários   
21 Manutenção predial 
22 Caldeiras 
23 Auditório     
24 Proteção do centro de estudos
25 Espelho d’água 
 

Fonte: Revista Projeto, adaptado pela autora,2020

    A volumetria projeta coberturas independentes com pé direitos variáveis, forma-se 
grandes sheds, que se desvincula da organização interna dos ambientes, produz um 
efeito estético diferente de outras unidades, mais sinuoso e imponente. Os sheds 
favorecem a ventilação e iluminação natural, são orientados a captar os ventos 
predominantes, criando o efeito chaminé.   .  
 

   A composição formal do edifício se dá horizontalmente,  com a  setorização  espacial 
por quatro blocos , agrupando os serviços similares, sendo internação, serviços gerais, 
serviço técnico, bloco de estudos, residência médica e auditório, articulados e 
inteligados entre si, através de circulações com jardins. .  
   As diretrizes adotadas pelo arquiteto João Filgueiras Lima: .
1.  Compõe flexibilidade nos espaços internos, principalmente por ser um hospital que 
irá atender grande demanda de toda região sul do país. . 
2.  Cria-se sistemas de ventilação natural para toda área hospitalar, exceto o setor de 
cirurgias e salas de equipamentos. .   
3. Pela recomendação de não utilizar pavimentos abaixo da cota 2m sujeitas a 
inundações, adota-se um pavimento técnico em toda extensão do hospital, sistema 
diferente dos demais hospitais da rede. .

O5 O6

Correlatos    

Corte longitudianal. Fonte: Revista Projeto, adaptado pela autora, 2020

RJ 
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  O clima do Rio de Janeiro é demasiadamente quente e úmido, portando a 
solução arquitetônica nessa unidade difere das demais, propõe  sistemas de 
ventilação sofisticados e flexíveis, com três alternativas:  .  
1- Ventilação natural proveniente das basculantes do teto ou pelas grandes 
aberturas dos tetos em arco móvel que estão fixados no salão central de 
conviência, na fisioterapia e hidroterapia.  .
2-  Ventilação natural forçada, através dos dutos visitáveis, que insuflam nos 
ambientes o ar captado pelas unidades fan-coil no piso técnico.  A extração do 
ar é feita por basculantes do teto parcialmente abertos. .
3- Ar refrigerado insuflado dos dutos anteriores, com impulso das unidades fan-
coil, recebem circulação de água gelada produzida na central frigorígena 
disposta no pátio de serviço. Com o uso deste sistema as basculantes do teto e 
as aberturas dos tetos em arco do salão central, são fechados pelo sistema 
motorizado, acionado por controle remoto ou interruptor.   

Estrutura   

1

Paisagismo e Arte      

Área verde 

Solários 

Área com ventilação artificial, mecânica ou Natural 

Área com ventilação natulral Espelho d’água 

Fonte: Revista Projeto, adaptado pela autora, 2020 Fonte: Revista Projeto, adaptado pela autora, 2020

  Corredor- varanda, ao lado da área de 
convivência, permite o contato visual dos níveis, 
valorizando a integração dos médicos e pacientes 
do hospital.  A iluminação natural advinda do teto 
em policarbonato translúcido somando ao uso de 
cores estimulantes e uso de vegetação garante a 
vivacidade e humanização ao espaço. . 
    

O sistema construtivo do piso técnico  é realizado 
por vigamento metálico, com vãos de de 2,50m, 
3,125 m, 3,75 m ou 5m apoiados em pilares 
também metálicos, as lajes pré- fabricadas  com 
argamassa armada. .     
    

Fotografias do hospital fonte: Revista projeto, 2020    

Forro em arco móvel  

Solário com estrutura metálica independente,  dois níveis.   Vista aérea do hospital.   

Fonte: Revista Projeto, adaptado pela autora, 2020

Auditório com  volume independente, base circular.   Vista interna auditório.  

Jardins com equipamentos de fisioterapia ao ar livre.   Espelho d’água, protege o edifício de inundações.   

Piso técnico Unidade fan-coil 

Ar exterior 

Retorno 

Ar exterior 

Vidro 
Proteção 

Dutos de 
insuflação visitáveis 

Fonte: Revista Projeto, adaptado pela autora, 2020

Forro em arco móvel  
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   O projeto foi elaborado para um concurso internacional, destinado a estudantes ou escritórios jovens, com 
intuito de levantar a problemática sobre as instalações futuras de saúde, por meio desta abordagem incentivar o 
pensamento crítico da geração de arquitetos ao bem-estar dos usuários nesses espaços assistenciais de forma 
mais sustentável, humanizada e inteligente.  O Hub de saúde São Paulo recebeu o prêmio de mensão honrosa, o 
projeto é do escritório  eAm - Estúdio de arquitetura mutável que tem  como arquiteto responsável,  Erick Vicente. 
    Para o estudo, utilizou-se de um terreno em formato de círculo, localizado em uma rotatória central no bairro Vila 
Nova Esperança, periferia de São Paulo. Segundo o autor do projeto, fica evidente a falta de desenho urbano 
adequado nessa região relativamente nova, pois o terreno possui uma quadra poliesportiva já degradada..      
Partindo dessa premissa, a ideia de criar o equipamento social,  se faz ao observar a falta de equipamentos de lazer, 
saúde e espaços de convivência para a população. .  
   A Intenção do projeto é dispor de um condensador urbano de saúde, próximo aos usuários, que permita vários 
usos, simultâneos ou em horários distintos. A clínica de saúde pública é o elemento principal do projeto, mas a 
disposição espacial permite que o programa inclua espaços para o esporte e lazer. A união de um programa com 
atividade mista,  compõe um equipamento de identidade cívica para o bairro. .  

      
                 

  

Hub Sáude São Paulo 

Programa de Necessidades - Setorização   

4

Fonte Imagens: Archdaily, 2020
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10
Fonte: Archdaily, 2020

Fonte: Archdaily, 2020

Atendimento médico Esporte  Lazer e convivência   Condensador Urbano de Saúde   

Concurso internacional Smart, Green e Beyong: 
                    Unidade de Saúde do futuro

                        Ficha Técnica 
              Autor: Erick Vicente
                   Local: São Paulo  
Bairro: Vila Nova Esperança 
       Ano do concurso: 2007
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Implantação Pátio central Vista fachada lateral 

 O edifício possui implantação centralizada ao 
terreno, a volumetria compõe um prisma retangular 
de quatro pavimentos.  O programa é distribuído de 
acordo com cada atividade, afim de viabilizar a 
fluidez nos espaços sem causar conflitos de usos.   
   Os dois pavimentos térreos (níveis diferentes)  são 
responsáveis por criar a relação de diálogo com o 
espaço urbano, os acessos livres dão a conexão do 
externo para ambientes de cultura e lazer como o 
auditório, playground, academia e a pista de skate. 
Essas áreas podem ser utilizadas as 24 horas do dia.  
. 
    A clínica atende o nível primário de saúde do Sus,  
possui ambulatório geral, farmácia, unidade de 
fisioterapia e terapia ocupacional.  As atividades 
estão setorizadas nos pavimentos intermediários, 
onde há um controle maior dos acessos.  Mantém a 
ideia de um ambiente mais recluso de acolhimento 
ao paciente. .   
   Na cobertura localiza-se a quadra poliesportiva, 
que possui acesso independente, possibilitando o 
uso noturno sem adentrar aos ambientes de 
atendimentos ambulatoriais.  . 
    A setorização se mostra interessante pois permite 
em um único espaço, dois nichos importantes para 
a existência humana, tanto o de promoção de saúde 
com  incentivo a atividades físicas e cultura, como o 
sistema de tratamento reativo para aqueles que 
estão necessitando de cuidados ambulatoriais. .   
  Além do fluxograma elaborado com clareza, as 
aberturas com cheios e vazios da volumetria  e  o 
átrio, traduzem espaços humanizados, com 
permeabilidade visual, incluindo a escala do 
usuário,  cr ia-se pontos de encontros,  de 
convivência e  beneficia a existência da iluminação 
natural e ventilação cruzada. .  
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Estrutura e conforto térmico     
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    O edifício é projetado em uma modulação de 1,25 x 1,25 com vãos de 10m entre pilares, com sistemas pré -
fabricados, facilita execução e futuras alterações, contudo permite ainda flexibilidade de ocupação dos espaços.  
Os fechamentos seriam executados em perfis metálicos com painéis cimentícios e caixilhos removíveis em 
alumínio. .  
     Para o conforto térmico pensou-se  em duas soluções:  segunda pele com fachada microclimática , cobre as 
faixas de aberturas para o exterior das áreas úteis  e a cobertura vegetal que seria executada em módulos 
plásticos disponíveis no mercado .   
    

Plantas arquitetônicas   

  A identidade visual do espaço emprega o uso das cores, traduz legibilidade espacial e provoca sensações distintas a cada 
ambiente.  .  

Fonte das plantas:  Archdaily, 2020  .  
    

Placas fotovoltáicas
geração de energia limpa

Reuso de água, para banheiros
e regas de jardins.
Sistema modular pré- fabricado
de tratamento da água captada 
da cobertura e corrego próximo.

Execução pré-fabricados Vedação Fachada e cobertura 

Tratamento de esgoto, através
de estação compacta localizada 
no subsolo, posteriormente essa
água seria despejada no corrego.

Subsolo   Térreo inferior   

Térreo superior   1° Pavimento    

2° Pavimento    Cobertura    Casa de máquinas   
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Instituto Municipal de Reabilitação Vicente Lopes 

Ficha Técnica 
Autor: Claudio Vekstein e Marta Tello  
Local: Vicente López, Agentina
Ano do projeto: 2001
Ano de conclusão da obra: 2004 
Área do terreno: 1.355 m²
Área construída: 4.000 m² 
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   Na época da elaboração do projeto a Argentina, diferente do Brasil, possuía poucos 
edifícios voltados ao tratamento de reabilitação motora com qualidade arquitetônica.  
    Através da iniciativa do prefeito Enrique Garcia,  o projeto para o centro de reabilitação 
foi concebido pelos arquitetos Claudio Vekstein e Marta Mello. .   
   O centro está localizado em Vicente Lopez, província de Buenos Aires Argentina.  A 
região é caracterizada de contrastes sociais, econômicas e desordem urbana. O entorno 
imediato da intervenção arquitetônica é marcado por uma avenida de trânsito intenso, a 
ocupação do solo possui múltiplas funções e os edifícios de baixa qualidade. Portanto 
toma como diretriz para o projeto a criação de uma forte imagem urbana, com 
surgimento de um marco, um edifício que permitirá espaços adequados geralmente 
negados a população com dificuldades físicas e psicológicas. . 
   A fachada do edifício é responsável por gerar relação com o entorno de forma 
expressiva, para isto utiliza-se uma tela de  concreto armado, perfurada com o nome do 
local (IMRVL), iluminada faz analogia às janelas do prédios ao lado e também possui  a 
função de brise.

 Contexto 

N Mapa Argentina N

Localização  

I
N
S
T
I
T
U
T
O 

Programa de Necessidades  

11

   O  programa arquitetônico foi distribuído 
em um terreno relativamente pequeno 
para as necessidades. . .  
Os serviços realizados acontecem em três 
pavimentos no fomato de ‘’u’’, de acordo 
com a faixa etária de cada paciente. 
Vekstein e Mello em seus projetos adotam a 
rejeição dos parâmetros modernistas para 
a concepção dos espaços.  ‘ .  
  No edifício em questão os ambientes 
tomam uma forma complexa, cheias de 
características únicas e simbólicas a cada 
caminhar.  A planta dispõe de um pátio 
central com delimitações através das 
rampas contínuas de leve inclinação, a 
simbologia desse elemento é promover 
movimentação, o átrio permite também a 
conexão visual dos espaços, o uso de 
vegetação, iluminação natural e ventilação. 
. 
  A setorização do pavimento térreo 
pertence ao tratamento para adultos, com 
consultórios, piscina de hidrotepia, terapia 
ocupacional além de todo o programa 
necessário a realização das atividades. .   
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0 5 10 15 20

Térreo

1111

1 Acesso de pedestres 
2 Recepção 
3 Espera
4 Consultórios 
5 Jardim
6 Enfermaria 
7  Reabilitação Cardíaca    

 

 
8  Terapia ocupacional
9   Recreação e esportes 
10 Vestiários  
11 Fisioterapia de Adultos 
12 Piscina de hidroterapia  
13 Pátio
14 Acesso de veículos
 
 

F igura1. Pode-se observar 
através do pátio interno a 
fixação da placa em concreto 
armado da fachada. .  

 . Nota a ligação da Figura 2
piscina de hidroterapia com o 
espaço de fisioterapia.. .  

. Esse espaço é próximo Figura 3
a divisa do terreno, o uso da 
vegetão criou uma conexão com 
edifício Accervil que também 
possuí vegetação. .

 As circulações internas Figura 4.
possuem uma dinâmica não 
uniforme.

14

    Fachada Principal. Fonte: Revista Projeto, 2020

     Corte, relação com o entorno. Fonte: Revista Projeto, 2020

     Figura 1. Fonte: Revista Projeto, 2020

     Figura 3. Fonte: Revista Projeto, 2020     Figura 4. Fonte: Revista Projeto, 2020

     Figura 2. Fonte: Revista Projeto, 2020
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Síntese Correlata      
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  A partir dos estudos anteriores, esta síntese está relacionada à 
absorção das principais diretrizes utilizadas nos projetos 
analisados, que servirão de base projetual para as tomadas de 
decisões, referentes ao partido arquitetônico para o Centro de 
obesidade,   por mais que os exemplos de edifícios abordados não 
contemplam o mesmo tema ou possuam uma escala maior, é de 
extrema necessidade manter  sempre um repertório de ideias e 
consolidações destas que traduzem ou não  a boa arquitetura. 
.   
      

ILUMINAÇÃO NATURAL

VENTILAÇÃO CRUZADA 

ESCALA HUMANA  

VEGETAÇÃO   

PERMEABILIDADE VISUAL    

ARTE     

RELAÇÃO PÚBLICO PRIVADO    

HUMANIZAÇÃO

SUSTENTABILIDADE 

     O primeiro e segundo pavimento compreendem o atendimento infantil e adulto, além  
do setor administrativo e de ensino com biblioteca e auditório.  .
Apesar das disposições complexas dos ambientes a estrutura projetual possuí 
elementos relativamente simples, o centro foi construído todo em concreto armado.   
   Para o conforto ambiental e simbolização descrita anteriormente, utilizou-se do 
controle luminíco a cada espaço  de forma rigorosa,  as janelas possuem aberturas com 
formas livres variando de acordo com o seu uso e intensidade, Vekstein e Mello 
mantinham a preocupação sistemática em reproduzir espaços com qualidade,  ora 
permitindo acolhimento, ora  possibilitando visibilidade para o transeunte. 

0 5 10 15 20
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1° Pavimento 
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1 Espera 
2 Diretoria 
3 Administração
4 Atêlie de pintura 
5 Arquivo
6 Salas de aula 
7  Psiquiatria infantil    

 

 
8   Psicologia
9   Fonoaudiologia 
10 Terapia ocupacional  
11 Fisioterapia de adultos 
12 Fisioterapia Infantil 
13 Atividades ao ar livre
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2° Pavimento 
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1 Espera 
2 Refeitório 
3 Biblioteca
4 Auditório 
5 Fonoaudiologia
    

 

 
6   Psicologia
7   Vestiário 
8   Terapia ocupacional  
9   Fisioterapia infantil 
10 terraço 
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     Vista do solário. Fonte: Revista Projeto, 2020     Rampas de inclinação leve e pátio central. 
  Fonte Revista Projeto, 2020. 
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    As doenças crônicas como obesidade, possuem fatores 
complexos,  devem receber tratamento continuado e 
integrado, envolve-se tempo e humanização na oferta dos 
cuidados à saúde. .   
    O centro de referência da obesidade, é um serviço público 
da rede secundária de saúde, funciona de forma ambulatorial 
e intersetorial, entre a rede primária e terciária do Sus. .  
   Os pacientes de Maringá e região metropolitana imediata, 
são atendidos inicialmente na rede primária, através das UBS 
Unidades básicas de Saúde, onde são realizados os exames 
necessários para organização da linha de cuidado e manejo 
deste paciente.  A partir da classificação de risco segundo IMC 
(Índice de massa corporal) e de acordo com cada fase do 
curso da vida, as equipes de Atenção Básica tem subsídios 
importantes para organizar a atenção aos indivíduos com 
excesso de peso/obesidade. .
     A portaria n°424,  19 março de 2013, do Mistério da saúde, 
norteia que os pacientes atendidos na rede secundária 
devem possuir IMC superior a 30Kg/m² com comorbidades, 
como diabetes, hipertensão, apneia do sono, entre outros.  
Para o atendimento ambulatorial dessa unidade serão 
íncluidos  pacientes acima de 12 anos. .  

   
  

 
    

  

  

 

Rede Primária 
Atenção Básica

Rede SecundáriaAtendimento

Rede Terciária

Alta complexidade 
Hospitais  

 Ambulatorial

Média complexidade 

UBS, Orientação, promoção de sáude
Primeiro diagnóstico 

Linha terapêutica especializada 
Cuidados  multidiciplinares 

Acompanha e Organiza a linha de cuidado

Redução da prevalência  
Assistência pré e pós  bariátrica   

Urgência, emergência 
Cirurgia bariátrica  

Posto de saúde

  A função do edifício de saúde é  oferecer apoio e tratamento 
especializado ao obeso, de forma multiprofissional, conta 
com assistentes sociais, médicos, enfermeiros, psicólogos, 
fonoaudiólogos, nutricionistas, educadores físicos, fisiotera- 
peutas e terapêutas alternativos, de forma conjunta traçam o 
perfil de cada paciente e posteriormente definem e iniciam o 
tratamento com acolhimento,  cuidados psicológicos, físico e 
motores, terapias, atividades coletivas, de ensino e promoção 
de saúde com orientações nutricionais, além de profissionais  
na área de administração e limpeza , possibilita também a 
presença estagiários provenientes de parcerias com 
intituições de ensino. .    
  A unidade trabalha na linha reativa de saúde, para pacientes 
que já estão com obesidade, com objetivo de diminuição da 
prevalência, prevenção de agravos, recuperação do estado 
nutricional e peso recomendado, além do acompanhamento 
desse paciente na adoção de hábitos saudáveis, também 
realiza  tratamento obrigatório para os procedimentos pré e 
pós círurgia bariátrica.  Na área proativa de saúde a unidade 
fornece abertura para comunidade através dos ambientes de 
ensino onde poderão ocorrer apresentações,  palestras com 
orientações  na adoção de uma alimentação saudável entre 
outros hábitos sutentáveis. .   

Percurso do Obeso no SUS

Obeso  

+ 
IMC <30° kg/m²  multiprofissional

 Cuidado  Comunidade

+ 

Percentual de obesidade no Brasil
Amazonas e Mato Grosso,maior índice. 
Paraná 17 %
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Público Alvo 
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  "Eu deveria ter dito 
a verdade aos meus
amigos’’    

  "Eu precisava 
ouvir, você engordou
como podemos te 
ajudar?’’    

  "mentimos para
os outros, querendo
ser aceitos’’    
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   Para  elaboração do programa de necessidades realizou-se análises das portarias 
424 e 425 do Ministério da Saúde, do caderno de diretrizes e estratégias no cuidado a 
pessoas obesas do Sus,  análise dos resultados do laboratório de inovação  e manejo 
da obesidade nas redes de atenção à saúde, manual de ambiência dos centros 
especializados em reabilitação (CER), resultados da entrevista com a assistente social 
do Centro de obesidade de Mossoró e Núcleo de estudos multiprofissionais da 
obesidade NEMO - UEM.

+
+
+
+
+
+
+
+
+ 

Público 
Banheiros  
Recepção/ espera
Hall  

Apoio/ 
Restrito/
Serviços 

Banheiros colaboradores  
Copa colaboradores
Repouso colaboradores  
Depósitos 
DML  

Administrativo 

Sala administrativa  
Diretoria
Reunião  
Arquivo 
 

Consultórios 

Educador físico   
Fisioterapia/ RPG   
Assistente social 
Consultório médico/  
Triagem    
Nutrição
Fonoaudiologia   
Psicologia  
Arquivo  

Ensino  

Sala de aula   
Mini auditório
Foyer  
Biblioteca
Cozinha  
Deposito de alimentos    
Pré lavagem 
Banheiro 
   Refeitório  
  

Estacionamento acess.
Convivência externa 
Convivência interna
Bike  
Convivência interna
Bike  
Estacionamento     

Apoio 
Externo
Interno  

Lixos
Terraço    
Convivência externa 

Ensino  

Sala de aula   
Mini auditório
Foyer  
Biblioteca
Cozinha  
Deposito de alimentos    
Pré lavagem 
Banheiro 
   Refeitório  
  

Terapêutico  

Terapia coletiva   
Sala multiuso
  Terapia ocupacional
Pic- Acupupuntura/
Cromoterapia  
PIC.     
Hidroterapia 
Vestiários 
   Duchas
Cinesioterapia 
Academia 
Depósito - DML   
  

O programa 
Arquitetônico       

Setor público

Subsolo

Relações
Fluxogramas        

Elevador
Escada

Acesso 
veículos

Recepção
Banheiros

 ADM   Diretoria

Mini
Auditório

Sala de 
  Aula

Foyer 

Cozinha 

Reunião 

Depósito  
Alimentos 

Pré 
Lavagem 

Refeitório 

Horta 

Bike 

Convívio 

Acesso veículos

Escada
Elevador

Acesso veículos

Circulação

Carga e descarga

         O pavimento térreo recebe uso misto através de 
setores que fazem conexão público privado, 
compreende ambientes de ensino onde além dos 
pacientes usuários,  permite também a integração da 
população e estudantes, possibilitando acesso a 
atividades de promoção da saúde, orientações e 
oficinas, ou apenas mantém a permeabilidade visual 
sobre o espaço edificado no térreo.
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Pavimento térreo        

Subsolo        

        Acessos públicos, pacientes e colaboradores        

Acessos restrito, prestação de serviços e colaboradores        
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Setor público

Ensino

ADM

Terapia

Apoio 
externo

Entrada

Estacionamento

Apoio

Ensino

+ 

Obeso  

+ 
IMC <30° kg/m²  multiprofissional

 Cuidado Comunidade

+ 

Lixo Arquivo

WC 

Entrada

Circulação

Multiuso 

Escada

Depósito

Acesso 
 Restrito

 
 



  

+
+
+
+
+
+
+
+
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Relações
Fluxogramas        

       Este pavimento é o intermediário entre os 
demais ,  po is  possu i  os  ambientes  de 
consultórios multiprofissionais, onde os 
especialistas fazem o primeiro atendimento, 
organizam uma linha de tratamento especifica 
para cada paciente, e posteriormente analisam a 
adaptação e evolução dos trabalhos realizados. 
Pode-se afirmar que é o pavimento terapêutico 
de preparo psicológico e acolhimento.  

+
+
+
+
+
+
+
+
+ 

+
+
+
+
+
+
+
+
+ 

Primeiro pavimento         

        Acessos públicos, pacientes e colaboradores        

Acessos restrito, prestação de serviços e colaboradores        
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Setor públicoSetor público

Terapias

Consultórios

Depósito 

Circulação

Escada 
ElevadorEspera Banheiros

Convívio 

Triagem 
Cons.Médico

Nutrição

Copa

Fisioterapia  Arquivo 

Repouso Biblioteca 

DML

  Psicologia

Assistente
Social

Espera

Pic- cromote.
Acupuntura

Segundo pavimento         

        Acessos públicos, pacientes e colaboradores        

Acessos restrito, prestação de serviços e colaboradores        

Academia 

Escada
ElevadorHall

Banheiros

Terraço
Solário
Horta 

      O segundo pavimento é responsável por 
abrigar ambientes de atividades que possuam 
maior uso de aparelhos e movimentação física,  
separado dos demais favorece o emprego de 
som, além de fazer conexão interno/externo 
através do jardim, horta e solário.    

Setor 
público

Terraço

Terrapias

Jardim 
externo 
Solário

   Para o pré-dimensionamento dos ambientes deste programa arquitetônico utilizou-se as 
normas para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais à saúde  RDC 50, SomaSus, 
normas de acessibilidade, NBR9050, caderno de diretrizes e estratégias no cuidado a 
pessoas obesas do Sus,  análise dos resultados do laboratório de inovação  e manejo da 
obesidade nas redes de atenção à saúde, análises  da ambientação dos estudos de caso e 
capacidade de atendimento. 

Pré-dimensionamento        
do edifício

Educador Fisico

Fonoaudiologia

Banheiros
Rouparia

PIC

Terapia 
Ocupacional

Terapia 
Coletiva

Escada

Circulação

Serviços
Apoio

Convívio 
interno

Ensino

Cinesioterapia 

DML

Depósito  

Hidroterapia  Vestiários

Depósi.

+ 

BANHEIROS COLABORADORES   

DEPÓSITOS   

DML   

42,25

Casa
Maq.

    117   304,20

  12,53   48,86

 11,96   46,64

  3,76  14,66

  3,76  14,66

    34    10,2

  439,22

    COPA E REPOUSO COLABORADORES 

                CASA DE MÁQUINAS 

        16,25

    65,20     84,76

       11       28,6

 4        3,37        17,52

 4      47,42
    Total* 

 61,64

      4,82       6,26

                       CISTERNA         21        27,3

     268,33

        21,40         27,82

        22,20         28,86

        23,40         30,42

        11,90         15,47

        102,57
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Pré-dimensionamento        
do edifício

BANHEIRO

   Capacidade
 atendimento        

Total de 14 profissionais         60 min por consulta          

Equipe         Carga horária/ Semana         Quantidade de profissionais         

Atendimento multiprofissional
          

30 h por profissional         
em consultórios           

2 por especialização          

1.680 consultas por mês          

60 min por atividade/paciente         

Atividade         Carga horária/ Semana         Quantidade de profissionais         

Cinesioterapia (6 pessoas) 
          

30 h por profissional         4 fisioterapeutas         
1.440,00 terapias  por mês          

60 min atividade/ paciente         

Atividade         Carga horária/ Semana         Quantidade de profissionais         

Hidroterapia   
          

30 h por profissional         1 fisioterapeuta e 2 Ed. físico         

1.200 terapias  por mês          

60 min atividade/ paciente         

Atividade         Carga horária/ Semana         Quantidade de profissionais         

Academia  (8 pessoas) 
          

30 h por profissional         2  Ed. Físico           

1.920 atividades por mês          

60 min atividade/ paciente         

Atividade         Carga horária/ Semana         Quantidade de profissionais         

Terapias alternativas  
          

30 h por profissional         4          

24 terapias, 24 pacientes dia         

ASSÉPSIA 1

ESPERA

TRIAGEM

TERAPIA COLETIVA

PIC- ACUPUNTURA CROMOTERAPIA

PIC - PRATICAS INTEGRATIVAS

       SALA ENSINO        43,29        56,27

        103         133,9

      23,40       30,42

      67,85       88,20

      17,78       23,11

    9,20    11,96

  8,35  10,85

    8  10,40

 144,88 111,45

   3,58   2,75

  513,57

 16,75   21,77

 24,42  31,74

 13,75  17,87

17,60 22,88

 16,75   21,77

17,60 22,88

17,60 22,88

17,60 22,88

         DEPÓSITO

 7,67  9,97

 7,67  9,97

 204,61

3,40 13,26

  ESTACIONAMENTO

      BICICLETÁRIO

  1087

192,60 250,38

              Átrio 117,10 152,23

58,76 76,38

1635,25

  1143

    37,80     49,14

      84     109,2

      21,70       28,21

      21,70       28,21

      21,70       28,21

       195        253,50

       19,45        50,57

CINESIOTERAPIA        97     126,10

     19,45       25,28

     ACADEMIA     85,88   111,64

      810,06

  3.922,82  m²

                                    Área Subsolo                  1.206,00 m²
                                    Área três pavimentos    2.716,82 m² 
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Cruzamento Av. Parigot e Av. Carneiro Leão
Fonte: Google, outubro 2019

Av. Parigot e Av. Carneiro Leão
Fonte: Google, outubro 2019

  Maringá, situada  na região norte do Paraná,  é conhecida como uma das 
cidades mais arborizadas do país,  planejada desde a concepção,  a planta 
inicial foi desenvolvida em 1947, a pedidos da Companhia de  Melhoramentos 
do Norte do Paraná, pelo engenheiro Jorge Macedo Vieira,  que seguia as 
premissas modernistas de cidade-jardim,  teoria elaborada pelo  britânico 
Ebenezer  Howard .  A morfologia urbana apresentada no projeto de Maringá 
atesta a preocupação estrutural com a topografia e hidrografia. As vias largas 
acompanham a inclinação mais próxima possível  do terreno natural, os 
canteiros centrais sucede a presença do paisagismo e a malha urbana foi divida 
por zonas,  setorizando o uso e ocupação  do solo de acordo com cada função.  
     Inicialmente a cidade concebida previa alcançar 200 mil habitantes, porém 
décadas depois, novos princípios urbanísticos estimularam a expansão 
espraida do município, providos da especulação imobiliária.  Neste sentido a 
falta de continuidade do planejamento urbano, é um dos fatores para o 
surgimento de diversos vazios urbanos ou lotes sub-utilizados,  localizados na 
região central da cidade. .                          
    Por mais que Maringá possua diversos problemas comuns de cidades 
brasileiras, ainda destaca-se como exemplo em gestão pública na saúde, 
educação, segurança, saneamento e sustentabilidade. .     
    Vale destacar também a importância do município quanto regionalidade,  
Maringá é a terceira maior cidade do estado e possuí uma região metropolitana 
com vinte e seis municípios, desta forma o projeto visa desenvolver diretrizes 
para atendimento regional, sendo Maringá a melhor opção para implantação 
do projeto, tanto pela influência regional, localização e economia.     

 Av. Carneiro Leão, ao lado Centro empresarial Europa
Fonte: Autora, junho 2020 

Terreno com pavimentação
Fonte: Autora, junho 2020
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               4 Hospital Memorial

              Maringá Previdência               Área com farmácias, muitas clínicas e laboratórios de diversas especialidades   

             Prefeitura de Maringá  

              UBS Zona 7               5 Unimed Maringá         1 Faculdade Unifamma
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Região Central de Maringá Paraná. Fonte:  portal Geo Maringá, adaptado pela autora, 2020 
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        Centro Pop  

3

1

Mapa de UBS Maringá. Fonte:  portal Geo Maringá, adaptado pela autora, 2020 

    Maringá,  possui população estimada de 423.666 habitantes segundo o IBGE 2019. 
É de responsabilidade da  elaborar, e executar ações Secretaria Municipal de Saúde
nutricionais, de vigilância epidemiológica e sanitária,  através do Plano Municipal de 
Saúde, desenvolvem orientações, promoção de campanhas, esclarecimento de 
dúvidas, com propósito  de preservação da qualidade de vida da população. .  
    Com realização de atividades assistenciais articuladas e coordenadas pela gerência à 
saúde, visa proporcionar a universalização do atendimento. Essas atividades 
compreendem  tanto o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar. . 
     Pode observar no mapa acima que Maringá fornece área de abrangência no setor 
primário de saúde em um percentual grande de seu território, os atendimentos 
acontecem em trinta e quatro Unidades Básicas de Saúde UBS.   

1:125.000

Emitido em 30/06/2020 08:46:17.
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Análise dos mapas
    Quanto ao uso e ocupação do solo o terreno está localizado em uma área de comércio 
central e vicinal,  próximo a Zona de armazéns 17, a região possui edifícios em 
degradação, inutilizados, que passaram pelo processo de esvaziamento, vazios urbanos 
ou subutilzados com uso para estacionamento. .  .  
    Em relação a área de abrangência de 2 km, destaca a presença de faculdades, ponto de 
interesse para o projeto,  pois algumas destas possuem atividades no combate a 
obesidade, um exemplo é o Núcleo de estudos multiprofissionais da obesidade NEMO 
UEM, através do departamento da educação física promovem uma linha de tratamento a 
pessoas com obesidade.  Essa ligação entre instituições públicas ou privadas são 
positivas  quanto à realizações  de trabalhos em conjunto, unindo conhecimento e 
estrutura,  em prol  da melhoria dos serviços prestados, e promoção da saúde. . 
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Uso e ocupação do solo        

Z R2 Zona Residencial 2

Z R4 Zona Residencial 4 

Zonas Especiais  

Z R3 Zona Residencial 3  

ZCS Zona de comércio e serviços

ZCC Zona de comércio Central 

Z R5 Zona Residencial 5

Z R1 Zona Residencial 1  

Zona de proteção ambiental  

Terreno para  implantação

Ze17 Zona de armazéns 

Terreno para implantação

UEM Universidade Estadual de Maringá

PUC - Universidade Católica

Escola Municipal 

Escola estadual 

CMEI 

Centro Universitário Unifamma

Faculdade Maringá

Centro Universitário Cidade Verde

Educação         

Cheios  
   Vazio  
   

Terrenos Subutilizados 
com estacionamento  
   

Vazio urbano 
  
   
Edifício abandonado 
  
   
Em obra 
  
   

Mapa cheios e vazios        

Avenida Carneiro Leão

o
G adi nevA

v
azuoS ed t ogi r aP .

Avenida Brasil

Avenida Fernão Dias

Rua Santos Dumont

raP adi nevA
ána

N

1

Via arterial    
Av. Brasil 50km/h   

Via coletora  
Av. Paraná   50 km/h
Av. Carneiro Leão 50km/h  

Via Local  
Av. Dr Parigot  40 km/h   

Ponto de ônibus  
   

Mobilidade        

Linhas 040 041 178 201 458 460 461 466 512 528 531 713 722 735   

Linhas 219  222   

N

    



PLANEJAMENTO URBANO
 

NORMAS   
 REGIONALIDADE   
 

Uso e Ocupação do solo, Lei 888/2011   

Legislação      Topografia        

Insolação às 09:00 28-06-2020  Insolação às 12:00 28-06-2020  

 O terreno possuí as fachadas paralelas às vias 
seguindo o sentido norte e oeste. Recebe um 
sombreamento do edifício vizinho, principalmente no 
período da manhã. . 
A arborização também provoca sombreamento em 
uma parcela de espaço. . 

N N

Insolação às 15:00 28-06-2020  Insolação às 17:30 28-06-2020  

NN

561 
 

562 
 

N

 
Sentido das vias
 

Avenida Carneiro Leão

azuoS ed t ogi r aP 
 adi nevA

Três lotes
Área total de m²   1.680 
 

+   

14 m
14 m

14 m
40 m

Taxa Máxima de  
Ocupação subsolo, térreo e 2° pav. 
90% 1.512 m²
   
 

ZCC - Zona de comércio central
    Todos os eixos são comerciais para o zoneamento ZCC

Insolação      

N

Condicionantes do terreno  

Coeficiente de aproveitamento
m²   Máximo 7.560 

 

Altura Máxima do edifício 
Cota  610   4,5ou
c/out .650 ou 6,5   
 

Usos permitidos 
    Uso residencial unifamiliar, bifamiliar e multifamiliar

Comércio de serviços centrais e vicinais 
(regulamentadas através de decretos)

Usos proibidos
Todos os demais usos.  

Torre m²    50%  840 

   
 

Recuos frontais 

Comércio dispensado  Torre e residencial  m  5

Recuos laterais 

Até  pav.2°

Sem abertura  
Dispensado  

Com abertura  
1,5 m

Até  pav.   8°

Até  pav.   15°
Até  pav.   20° + de  pav.   0°

2,5 m   3 m   4 m   4 m   5 m   

Recuos fundo 

Sem abertura  
Dispensado  

Com abertura  
1,5 m

+ de  pav. 2°
1,5 m
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Até  pav.2°

  



  

Escolha do terreno   

Justificativa  
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Premissas
Para escolha do terreno   

Proximidade com praças 
           e parques   

Espaço a partir da escala
              humana    

Infra estrutura urbana 
           acessível    

  Proximidade com polos de 
                  saúde   

Proximidade com 
 universidades   
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   O terreno está localizado na Zona 1, possui testada para a Avenida 
Carneiro Leão e Avenida Governador Parigot de Souza. .  
  Compreende o zoneamento de comércio e serviços centrais, a legislação 
permite a implantação de uma clínica ambulatorial pública. . 
   A busca prévia para a definição do terreno propõe como premissa 
principal o acesso ao centro da cidade de Maringá, onde dispõe o terminal 
intermodal, que faz conexão viária entre os bairros do município, 
igualmente às cidades vizinhas, esse fator preconiza a distribuição 
igualitária aos serviços, com base na problemática de não haver dados que 
estabelecessem qual região urbana abriga maior quantidade de obesos. 
     A localidade do terreno é estratégica, não está fixada na área de maior 
fluxo urbano, mas permeia o espaço central da cidade de Maringá, onde 
possuí infraestrutura urbana consolidada, com acesso fácil a comércios, 
serviços, instituições de ensino e polos de saúde como hospitais e clínicas 
de vários seguimentos, essa composição de usos, propicia ainda  o acesso 
rápido para aqueles usuários que trabalham nessa região da cidade.  O 
lote localiza-se também no entorno do eixo monumental de Maringá, onde 
está previsto uma requalificação com temática sustentável, o que aponta 
uma relação interessante entre os lugares. .  
     A região abrange um gabarito de altura misto, com alguns edifícios altos, 
mas a maioria das edificações são sobre lojas ou até três pavimentos, o que 
viabiliza a implantação do projeto. . 
     Com levantamentos de estudos de caso, percebe-se que os centros de 
obesidade analisados possuíam um entorno imediato próximo a praças, 
espaços verdes, onde realiza-se práticas de atividades externas, nesse 
sentido  a localidade do terreno torna-se facilitadora, pois em seu entorno 
há uma quantidade considerável de praças, além do Bosque 2 estar a dez 
minutos de caminhada do terreno. . 
     Além de todos pontos positivos descritos, observa-se que esta região 
possuí fragilidades quanto ao esvaziamento urbano, terrenos subtilizados, 
vazios urbanos, edificações degradadas e insegurança, principalmente 
noturna.  Porém durante os últimos dois anos a Avenida Carneiro Leão, 
vem recebendo o processo de retorno ao desenvolvimento, através de 
investimentos do setor privado, com construções de alguns edifícios 
destinados a serviços na área de saúde, residencial e banco, desponta 
maior valorização local. .    
   Ao refletirmos sobre esse processo de investimento e especulação 
imobiliária, paralelamente faz-se necessário, instituir a inserção de edifí- 
cios públicos garantindo a democratização do espaço, auxiliando de for- 
ma social à recuperação da paisagem urbana nesse bairro. Para tanto o 
terreno escolhido é de domínio privado, afim de promover o direito de 
acesso a serviços públicos, por meio do estatuto das cidades e plano 
diretor, utiliza-se de instrumentos legais para a consolidação do projeto no 
lote. .

Acesso democrático ao centro 
                 da cidade   

Fácil acesso, transporte 
          sustentável   
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1

1

2

1

1

3
5

6

4

7

1 Terrenos subutilizados, com estacionamento   

2 Caçamba de lixo    

Edifício Empresarial Europa    3

Ponto de ônibus    4

Ciclovia Avenida Brasil    5

Praça Pres. Kennedy    6

Uma árvore frutífera - ‘’Pé de Manga’’    7

8

9

Árvores Bisnagueiras     8

Árvores Sibipiruna     9

10

Árvores Tipuanas      10

11

Rampa acessível - calçada      11

Fragilidades      Potencialidades      
Uso do solo   

Subutilização de terrenos para estacionamento   
Vazios urbanos, insegurança    
Sem uso noturno
Gabarito de altura do prédio vizinho    

Próximo a polos de saúde   
11 praças e bosque 2 próximo     
Próximo a Vila Olímpica
Permite acesso rápido para quem está
trabalhando na região. 
     Sistema Viário   

Trafego intenso em horários específicos   
Rota insegura para caminhar   

Ponto de ônibus no entorno imediato   
Ciclovia na Avenida paralela ao terreno     
Conexão com vias que dão acesso à cidades
vizinhas     

Sombreamento proveniente do edifício vizinho   topografia plana   
Arborização     
permeabilidade visual, duas fachas em vias
     

Condicionantes físicos   

Área do terreno não permite horizontalidade      
para o programa   

10 min caminhando até o terminal urbano 
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Farmácia Nissei      12

12



Croquis         
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Partido 
Arquitetônico         

1  Setorização

2  Integração  

3  Biofilia 

4  Solário   

5  Insolação 

6  Átrio   

7  Fachada Ativa     

    Escala humana  

    Ventilação natural

    Materiais

    Casa  

 

Todos os equipamentos para o funcio
namento técnico do edifício situa-se na  
na parte superior da edificação 

01. Área técnica

Eleva-se os serviços de cinesiofuncio-
nal e hidroterapia, afim de promover 
melhor acústica para os demais setores. 

02. Área dinâmica

Aproveita-se do recuo no pavimento 
superior, aplica-se um jardim para  
integração de natureza, na realização   

03. Biofilia

     atividades físicas. de  

recuo Terraço localiza-se a oeste,  
espaço de convivência e prá-  
ticas de corridas. 

04. Solário

Brise, localiza-se a oeste,,  
 proteção para consultórios  

05. Brises

-

Horta para terapia.   
03. Biofilia

Fomentar a utilização de bike como 
meio de locomoção sustentável.  

02. Espaço Bike

Manter permeabilidade visual interno
externo.   

07. Fachada ativa

Espaço para vegetação, convivência,
permite iluminação e ventilção natural.  

06. Átrio 
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Ligação com espaço bike.   -
 Ciclovia

 Recuo do térreo
Respeita-se a arborização existente, integração e circulação.  

 Transporte público
Ponto de ônibus próximo. 

 Quebra de volume 
Espaço bike, promove melhor visibilidade da esquina.    Recuo divisa

Entrada de ventilação   
Uso de vegetação  

 Recuo central
Permeabilidade visual de setores   
Escala humana, integração e convivência

 Acesso veículos
Área livre de árvores e postes   

N

N

N



  

Partido 
Arquitetônico         
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       O partido arquitetônico, busca responder a temática 
conceitual ‘’casa’’. Para tanto, é necessário as análises das 
condicionantes físicas locais.  A área  do lote não torna-
se possível a horizontalidade do progama, desta forma a 
volumetria segue uma proposta sútil, de escala humana, 
em monobloco regular com cheios e vazios, permeando 
espaços, onde os usuários integram-se ao tecido urbano 
e internamente mantém ambientes terapêuticos 
reclusos, onde faz-se necessário uma expressão mais 
acolhedora e inclusiva.  .  
     Os setores configuram-se em três níveis de atividades 
distríbuidos  em pavimentos distintos. .   
      Público-privado-ensino consultórios e terapias  
comportamentais        Terapias físico- motoras. O intuito 
é corresponder para legibilidade espacial, relação 
correta de atividades, conectividade de fluxos, sem 
desconexões ou interferências. .  
       Os Jardins internos foram fornecidos para maximizar 
o contato com a natureza e os benefícios ambientais que 
ela traz. . 
      Para ambientes internos humanizados, emprega-se 
o uso de materiais naturais expostos, arte, cores 
acolhedoras ora estimulantes. .    

1. 2.
3.

1.

2.

3.
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CINESIOTERAPIA HIDROTERAPIA

CIRC.



  





Legislação      
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Imagens 
CRO Centro de referência em obesidade  

65.



Fachadas principais,  norte e oeste   



Espera, primeiro pavimento    

Recepção, térreo     

Convívio superior     

Cozinha ensino      



Convívio térreo e superior    



Academia     

74.






