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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO FÍSICA 

 

 

Diandra Andréia da Silva  

 

 

 

RESUMO 

 

O artigo aborda a importância e os benefícios da fisioterapia na reabilitação física, apresentando 

também a sua classificação, a descrição das principais áreas de atuação e enumerando as demais 

especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO). O presente trabalho buscou esclarescer os tipos de terapias/agentes 

fisioterápicos, bem como estes funcionam e a disposição dos equipamentos e dos mobiliários 

necessários para sua realização. Foi realizado o dimensionamento indicado para o ambiente no 

qual são realizadas as diferentes terapias, assim como os fluxos necessários entre esses 

ambientes, buscando o máximo conforto físico para os usuários. Finalmente, a pesquisa teve 

como propósito embasar o projeto arquitetônico para uma clínica de fisioterapia em atenção aos 

requisitos do TCC do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

 

Palavras-chave: Fortalecimento. Patologia. Terapia. 

 

 
 

THE IMPORTANCE OF PHYSIOTHERAPY IN PHYSICAL REHABILITATION 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the importance and benefits of physiotherapy in physical rehabilitation, also 

presenting its classification, description of the main areas of practice and listing the other 

specialties not recognized by the Federal Council of Physical Therapy and Occupational Therapy 

(COFFITO). The present work sought to clarify the types of therapies / physiotherapeutic agents, 

as well as these work and the disposition of the equipment and the necessary furniture for their 

accomplishment. The sizing indicated for the environment in which the different therapies are 

performed, as well as the necessary flows between these environments, was carried out, seeking 

maximum physical comfort for the users. Finally, the research had the purpose of supporting the 

architectural project for a physiotherapy clinic in accordance with the requirements of the 

undergraduate course in Architecture and Urbanism. 

 

Keywords: Strengthening. Pathology. Therapy.



 
 

   
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

A Fisioterapia é um tipo de tratamento voltado ao reestabelecimento da estrutura 

muscular, linfática, respiratória e ortopédica do corpo humano, visando retomar o 

funcionamento natural dos órgãos através das técnicas de estimulação e fortalecimento e 

restaurando movimentos e funções que foram comprometidas por um acidente ou doença. 

Inicialmente, estava voltada à área da reabilitação no tratamento das lesões instaladas. Contudo, 

atualmente, a fisioterapia busca métodos de prevenção de disfunções causadas por doenças 

crônico-degenerativas ou de lesões sofridas por atletas, melhorando seu rendimento e 

desempenho.                                                                                                                              

O presente artigo teve como objetivo pesquisar e conhecer as técnicas e as 

especialidades fisioterapêuticas, bem como seus benefícios, sua forma de aplicação e as 

características dos ambientes onde são realizadas. Para tal, será apresentado, no decorrer do 

artigo, alguns tratamentos e ações proporcionados aos pacientes acometidos por doenças ou 

disfunções, através de técnicas fisioterapêuticas, tais como, a Eletroterapia, a Termoterapia, a 

Hidroterapia, a Mecanoterapia e a Sinésioterapia. Estas são definidas a partir de uma avaliação 

e de um diagnóstico, em cada área/especialidade específica da fisioterapia, reconhecidas pelo 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). 

A metodologia adotada buscou investigar o conteúdo disponível sobre o assunto, 

utilizando a técnica de revisão bibliográfica e as visitas técnicas realizadas pela pesquisadora, 

com o propósito de conhecer e visualizar a fisioterapia na prática. 

Neste sentido, sabe-se que uma fisioterapia plena, correta e eficiente necessita, além 

de um bom fisioterapeuta, de ambiente adequado às necessidades impostas pelos equipamentos, 

mobiliário e atividade física, destacando-se o dimensionamento, a ventilação, a iluminação 

natural, a temperatura e o conforto. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

   
 

2 A FISIOTERAPIA  

 

2.1 OS BENEFÍCIOS 

 

A fisioterapia proporciona inúmeros benefícios à saúde, tais como o bem-estar e a 

qualidade de vida, permitindo que pessoas voltem a andar ou recuperem os movimentos 

perdidos. Sua atuação consiste, principalmente, no fortalecimento dos músculos e dos ossos, 

agindo na prevenção e na reabilitação de atletas, de modo que estes possam fortalecer os 

músculos e retomar as atividades em pouco tempo, prevenindo também fraturas.  

Neste contexto, Alves (2014, p.174) enfatiza que, historicamente, “em 1973 e 1979, 

reconheceu-se a importância da fisioterapia nos hospitais, especialmente com a fisioterapia 

respiratória”.  

A prevenção é de suma importância, pois a fisioterapia não atua somente na reabilitação 

de uma lesão ou doença, mas anterior a esses, preparando o paciente para uma futura 

reabilitação, se necessário. Também vem sendo indicada às pessoas idosas, visto que é possível 

preservar os movimentos, comumente perdidos com o avanço da idade, auxiliando estes a terem 

uma boa qualidade de vida com a prática dos exercícios físicos e dos métodos fisioterapêuticos 

indicados para cada tipo de paciente. 

O sujeito individualizado é o objeto de intervenção da fisioterapia reabilitadora das 

sequelas e complicações e/ou a cura de enfermidades. A fisioterapia reabilitadora possui uma 

limitada área de atuação, ou seja, destinou-se quase que exclusivamente no controle de danos 

de determinadas doenças.  

Segundo Bispo Junior (2013, p. 57-58), “essa atuação direcionada para o controle de 

danos impõe restrições a prática do profissional fisioterapeuta que se limita a intervir apenas 

quando a doença já está instalada, e na maioria dos casos de forma avançada”. Neste caso, o 

autor sugere que “tal situação impõe à população grande carga de doenças e sequelas que 

poderiam ser, em muitos casos, evitadas”.  Neste sentido, a fisioterapia reabilitadora norteia a 

prevenção, a qual está além dos danos e sequelas já diagnosticados. 
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2.2 CLASSIFICAÇÃO 

 

As especialidades da fisioterapia reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (COFFITO) podem ser classificadas em catorze grupos.  

Fisioterapia em acupuntura: É um conjunto de técnicas e de conhecimentos da 

medicina tradicional chinesa que age com a estimulação de pontos sob o tecido através da 

utilização de agulhas, stipers ou laser. A inserção de agulhas regulariza fluxos energéticos que 

surgem devido a esses déficits, recuperando-os pela indução de processos regenerativos, 

reforçando o sistema imunológico, controlando a dor e normalizando funções alteradas. Para 

os chineses, existem cerca de 300 doenças que podem ser tratadas pelo método de acupuntura. 

Fisioterapia aquática: Atividade terapêutica que utiliza a cinesioterapia em ambiente 

aquático, tendo esta uma piscina preparada especificamente em termos de temperatura, medidas 

e profundidade, prevenindo e curando diversas patologias através dos exercícios realizados em 

piscina termoaquecida. 

Fisioterapia cardiovascular: Através dos exercícios físicos e da reabilitação, a 

fisioterapia cardiológica busca prevenir e tratar doenças cardíacas, tais como infartos, 

insuficiências, arritmias, entre outras. 

Fisioterapia dermatofuncional: Especialidade que diagnostica, estuda e trata afecções 

dermatológicas, utilizando recursos fisioterapêuticos nos tratamentos estéticos e funcionais da 

pele e identificando qualquer alteração presente na estrutura da pele como lesões e patologias. 

Fisioterapia esportiva: Atua no tratamento de lesões causadas pelo esporte, com 

propósito de prevenir ou recuperá-las, preparando o paciente lesionado para voltar o mais rápido 

possível as suas atividades esportivas. 

Fisioterapia em gerontologia: É voltada ao tratamento de pessoas idosas através da 

prevenção e reabilitação, pois ajuda-as no fortalecimento dos ossos e músculos que foram ou 

podem ser acometidos por disfunções causadas devido à idade, evitando uma dependência de 

cuidadores ou de familiares. 

Fisioterapia do trabalho: Identifica se as condições de trabalho contribuem para o 

surgimento de lesões, objetivando prevenir, manter e restaurar a saúde ocupacional, bem como 

atuando na reabilitação de queixas e patologias decorrentes do trabalho. Esta área da fisioterapia 

permite identificar se os mobiliários utilizados pelos trabalhadores proporcionam o 

aparecimento das patologias, verificando também como o trabalhador mantém a postura física 

e trabalha com a ergonomia, a atividade laboral, entre outras. 
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Fisioterapia neurofuncional: Previne e trata disfunções do aparelho nervoso central 

ou periférico, causadas por traumas e sequelas de acidente vascular cerebral, encefálico, 

derrames e traumatismos. 

Fisioterapia em oncologia: Previne distúrbios causados pelo tratamento oncológico, 

buscando restaurar e preservar os sistemas e os órgãos dos pacientes acometidos pela doença. 

Atua no estágio pré e pós-operatório. 

Fisioterapia respiratória: Trata dos pacientes com disfunções cardiorrespiratórias, 

prevenindo e recuperando as disfunções relacionadas ao processo de respiração. 

Fisioterapia traumato-ortopédica: Relaciona-se ao aparelho locomotor, prevenindo e 

tratando distúrbios do sistema musculoesquelético, bem como de doenças e de deformidades 

de músculos, ligamentos, articulações e ossos. 

Fisioterapia osteopatia: É uma especialidade que utiliza técnicas manuais visando 

tratar a mecânica corporal de cada tipo de tecido, sendo esta indicada para dores na coluna, 

dores de cabeça, enxaqueca, entre outras. 

Fisioterapia quiropraxia: Tem como função prevenir, diagnosticar e tratar desordens 

do sistema músculo esquelético e funções do sistema nervoso, utilizando técnicas manuais para 

tratar dores nos braços, ombros, costas e pescoço. 

Fisioterapia em saúde da mulher: Conhecida também como fisioterapia 

uroginecológica, busca tratar as disfunções do sistema urinário da mulher, proporcionando 

alívio e solucionando problemas de retenção e de incontinência urinária, prolapsos, 

constipação, entre diversos outros tipos de disfunções. 

Fisioterapia em terapia intensiva: Cuida do paciente em estado crítico, identificando 

problemas do sistema respiratório, cardiovascular, circulatórios e musculares. Neste sentido, 

determina as técnicas que deverão ser utilizadas, a fim de prevenir diversas doenças 

cardiopulmonares e auxiliar na manutenção das funções vitais. 

A Figura 1 ilustra algumas classificações fisioterapêuticas reconhecidas pelo Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). 
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Figura 1: Especialidades fisioterapêuticas reconhecidas pelo COFFITO.  

 

 

Fonte: Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) (2015). 

 

Além das especialidades mencionadas anteriormente, é possível identificar outras que 

ainda não são reconhecidas pelo Conselho, tais como a fisioterapia pediátrica, orofacial, 

manipulativa, clínica, hematológica, mastológica, angiológica, endocrinológica, preventiva, 

hospitalar, domiciliar, pericial, legal, do sono, da família e da comunidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia_orofacial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia_manipulativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia_legal
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisioterapia_do_sono&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisioterapia_da_fam%C3%ADlia_e_da_comunidade&action=edit&redlink=1
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3 CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA EM MARINGÁ 

 

Buscando investigar detalhadamente os serviços de fisioterapia oferecidos em algumas 

clínicas da cidade de Maringá (Paraná), a pesquisadora realizou as visitas técnicas, 

acompanhada pelo fisioterapeuta responsável em cada uma das clínicas. 

Essa experiência permitiu esclarecer os aspectos técnicos relacionados as especialidades 

fisioterapêuticas, bem como os equipamentos utilizados para realizá-las e as características das 

instalações físicas onde ocorrem. 

A Figura 2 indica, no mapa de Maringá, todas as clínicas que fazem atendimento 

fisioterapêutico, bem como todos os hospitais oriundos dos pacientes que utilizam as clínicas 

(Figura 3). 

 

Figura 2: Mapa das clínicas de fisioterapia em Maringá (PR). 

 

Fonte: Google Maps, adaptado pela autora (2018). 

Raio de influência: 1000m (1Km) 
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Legenda:  

01 – Clínica de Fisioterapia Pró-fisio                              11 - Clínica de Fisioterapia Cfisio                   

02 - Clínica de Fisioterapia Integrale                              12 - Physio Clínica de Fisioterapia 

03 – Fisio e Forma Fisioterapia, pilates e estética           13 - Clínica de Fisioterapia Neuro Reabilitação          

04 – Clínica de Fisioterapia Mfisio                                 14 - Clínica de Fisioterapia Corpo Pilates 

05 – Clínica Ortocardio Fisioterapia                               15 - Max Fisioterapia 

06 - Clínica de Fisioterapia Dr Art                                  16 - Grupo Sport Fisio 

07 - Clínica de Fisioterapia e Reabilitação                      17 - Clínica Santa Terezinha 

08 - Clínica de Fisioterapia                                              18 - Ortofisio Fisioterapia e Saúde 

09 - Clínica de Fisioterapia Santos Dumond                   19 - Clínica de Fisioterapia Saúde Integral 

10 - Clínica da Coluna                                                     20 - Espaço Therasuit Clínica de Fisioterapia 

 

Figura 3: Mapa dos hospitais públicos e privados.  

 

Fonte: Google Maps, adaptado pela autora (2018) 

Raio de influência: 1000m (1Km) 

 

Nota-se grande concentração das clínicas especializadas próximas aos hospitais. O 

Hospital Universitário e o Hospital Municipal, situados ao norte e ao sul, respectivamente, não 
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apresentam clínicas ou consultórios particulares em suas proximidades, já que este se torna 

importante para obter conexão entre centros médicos e clínicas, os quais podem ser integrados, 

tanto público como privado. Em relação a distribuição regional, a maioria está no centro da 

cidade, identificando-se 32 instalações de atendimento na área da saúde entre hospitais, 

ambulatórios e centros médicos, destacando o município como um polo de excelência médica 

na região Noroeste do Paraná. Além destes dados, sabe-se que, até o final do ano de 2018, será 

contabilizado também o Hospital da Criança, cujos leitos serão destinados exclusivamente ao 

atendimento do público infantil.  

Ao nosso ver, o grande problema da saúde pública maringaense é imensa fila de espera 

por consultas médicas especializadas, embora esta tenha sido reduzida no ano passado com o 

funcionamento do ambulatório de especialidades do Hospital Municipal, o qual atende uma 

maior demanda, garantindo o atendimento nos cinco dias da semana em diversos horários, bem 

como aos sábados e domingos, favorecendo, por exemplo, os pacientes da neurologia que 

aguardam atendimento desde 2013. 

 

3.1 ORTOFISIO 

 

A clínica de fisioterapia e reabilitação Ortofisio atua na área há 24 anos e possui uma 

equipe com profissionais capacitados e especializados, visando promover o bem-estar e a 

melhora da saúde. Sua missão é atingir o melhor resultado da forma mais rápida e agradável. 

Está localizada na Avenida Cerro Azul, em Maringá (PR).  

Entre suas especialidades estão a fisioterapia, a hidroterapia, o Pilates, o Pilates Fit e o 

Pilates/TRX. 

Atualmente, a empresa conta com cinco fisioterapeutas formados e três funcionários não 

formados (secretárias e zeladora). Seu ambiente apresenta uma recepção, cinco banheiros 

(sendo um PCD), uma sala grande subdividida em oito biombos, organizados em sala de 

manipulação, de terapia manual, de exercícios de pilates e de hidroterapia. Em média, são 

atendidos aproximadamente oitenta pacientes por dia, destes quarenta são idosos e duas 

crianças. O tempo de permanência mínima no tratamento consiste em uma hora.  

Estruturalmente, a clínica dispõe dos seguintes equipamentos: o Laser, o ultrasom, o 

TENS, o micro-ondas e ondas curtas. Também possui aparelhos de pilates, tais como a cama, 

o magic circle, a bola suíça, o bosu, o overball, o thera band, o rolo, o reformer, o trapézio, o 

ladder barrel, a chair, a meia lua e o small barrel.  
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Figura 4: Especialidades da Clínica Ortofisio. 

Hidroterapia                                      Fisioterapia                                       Pilates 

 Fit                                             

Pilates Fit                                         Pilates/ TRX 

Fonte: Ortofisio.com (2018).  

 

Figura 5: Serviços oferecidos pela clínica Ortofisio.  

 

TRX                                                                                        Pilates Fit  

Fonte: Ortofisio.com (2018). 

 

A clínica possui uma entrada principal um tanto desvalorizada por não estar na Avenida 

Cerro Azul, mas encontra-se na Rua Felipe Camarão. Seu acesso é visível, contudo seria 

adequado que esta fosse na fachada principal. Sua abertura é pequena e não há maçaneta pelo 

lado de fora, sendo aberta somente pelo interior da edificação. A recepção é pequena, sem 

amplo espaço para espera, bem como a ventilação e a iluminação naturais dos ambientes são 

baixas, porque apresenta poucas aberturas pequenas. Assim, a maioria da ventilação e 

iluminação é artificial. Finalmente, os pisos não são antiderrapantes em praticamente toda a 

clínica. 
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3.2 ORTOCARDIO 

 

Fundada em 31 de agosto de 1999, a clínica foi construída com o objetivo de satisfazer 

a população de Maringá e região em tratamento de reabilitação de dores musculares, 

esqueléticas, orgânicas, etc., sejam estas agudas, subagudas ou crônicas. Está localizada na 

Avenida Prudente de Moraes, no município de Maringá (PR).  

A clínica dispõe das seguintes especialidades: a Hidroterapia, o Pilates, a terapia 

manual, a fisioterapia convencional, o RPG e a fisioterapia laboral, além de tratamentos na área 

de fisioterapia ortopédica, respiratória, hidroterapia e terapia manual (pré e pós cirúrgico, 

prevenção, tratamento de dores/lesões para melhor qualidade de vida).  

Composta, atualmente, por cinco fisioterapeutas e uma recepcionista. Sua estrutura 

física conta com seis ambientes, sendo três salas de terapia manual, duas salas de eletrossinésio 

terapia e exercícios, três banheiros (sendo um PCD) e rampa de acessibilidade na entrada. O 

público diário é aproximadamente oitenta e cinco pacientes, sendo 2% crianças e 40% idosos. 

A duração média de uma sessão é quarenta e cinco minutos. 

Entre os equipamentos, a clínica apresenta uma corrente russa, um ultrassom e quatro 

TENS (Figuras 6, 7 e 8).  

 

Figura 6: Escritório do fisioterapeuta e sala de equipamentos da Ortocardio. 

Fonte: A autora.                     
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Figura 7: Equipamentos, acessórios e poltronas da clínica Ortocardio. 

  
Fonte: A autora.                                                                                                        

 

Figura 8: Macas, bancos e mesa da clínica Ortocardio.  

  

Fonte: A autora.  

 

O escritório da clínica Ortocardio apresenta pouca iluminação. A sala de equipamentos 

tem baixa ventilação natural, pois as aberturas se encontram fechadas. Os ambientes dispõem 

de pisos escorregadios (não antiderrapante), acarretando em baixa segurança contra 
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escorregamento dos pacientes, principalmente em banheiros. A recepção apresenta um número 

reduzido de poltronas nas salas de espera e baixa iluminação natural devido poucas aberturas. 

A área analisada está implantada em uma construção de arquitetura residencial e não em uma 

arquitetura voltada para a área da saúde como deveria. Neste caso, há discrepâncias em relação 

as aberturas, a saída de emergência, a acessibilidade, etc., visto que cada tipo específico de 

projeto tem suas características distintas. 

 

3.3 CLINIFISIO 

 

A área investigada trata-se de uma clínica de fisioterapia, estética e reabilitação 

localizada na Rua Otávio Perioto, em Maringá (PR).  

Atualmente, oferece as seguintes especialidades: a neuropediatria, a neuroadulto, o 

Therasuit, a terapia ocupacional, a integração sensorial, o Pilates, a psicologia, a 

fonoaudiologia, a estética, o RPG, o treino locomotor, a osteopatia, a fisioterapia neurológica, 

a fisioterapia ortopédica, a estética e a massagem (todos em pré e pós-cirúrgico).  

Entre os tratamentos mais oferecidos pela clínica, constam: 

a) Os tratamentos de rejuvenescimento facial: limpeza de pele, máscara de ouro e 

radiofrequência; 

b) Criolipólise: método europeu de congelamento de gorduras;  

c) Rejuvene Shape: trata-se de um aparelho que combina tecnologias, como pressão 

negativa, manipulação mecânica, infravermelho e rádio frequência para tratamentos faciais e 

corporais. É eficaz contra flacidez, celulite, gordura localizada e para a face é ótimo para 

rejuvenescimento e flacidez facial; 

d) Laser harmony: para a hidratação e peeling. Esse tratamento também é indicado para 

tratar estrias e também cicatrizes de acne, manchas, poros abertos e olheiras; 

e) Light sheer: depilação a laser; 

f) Fotodepilação: elimina os pelos por meio da tecnologia da luz pulsada; 

g) Tratamento com HECCUS: equipamento moderno que combina ultrassom de alta 

potência, correntes elétricas Aussie e correntes elétricas polarizadas. O procedimento acelera o 

metabolismo do corpo e quebra as células de gordura, promovendo sua eliminação e 

melhorando a textura da pele; 

h) Sessões de lipocavitação, radiofrequência, Heccus, endermoterapia, massagem 

modeladora e manta térmica. 
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A equipe é atualmente formada por onze fisioterapeutas, um fonoaudiólogo e um 

psicólogo.  

O espaço físico apresenta uma recepção, três banheiros (um PCD) e quatro ambientes 

distintos. A clínica atende aproximadamente cinquenta pacientes por dia, com sessões que 

duram, em média, quarenta e cinco minutos a três horas. O gráfico disposto na Figura 9 indica 

os horários de atendimento, destacando um aumento no período entre 16h e 19h.  

 

Figura 9: Gráfico dos horários de atendimento da clínica Clinifisio.   

 

Fonte: Clinifisio (2018).  

 

Foi possível verificar que a clínica investigada está equipada com TNS, ultrassom, 

Heccus, laser diodo e equipamentos de integração, como mostram as Figuras 10, 11, 12 e 13. 

 

 Figura 10 e 11: Consultório e sala de equipamentos de pilates como Reformer, Chair, Barrel, Cadillac. 

 

Fonte: Clinifisio (2018). 
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Figura 12 e 13: Therasuit: Técnica inovadora de reabilitação.  

        
Fonte: Clinifisio (2018).  

 

Sobre a área física da clínica, foi possível verificar que a recepção é extremamente 

pequena e não possui amplo espaço para espera. Os ambientes possuem pouca abertura e, 

quando estas estão presentes, são muito pequenas e não abrangem a ventilação e a iluminação 

natural suficientes, proporcionando, consequentemente, um ambiente escuro e dependente de 

meios artificiais. Os pisos não são antiderrapantes. Contudo, a disposição dos equipamentos é 

bem organizada, facilitando a circulação em ambientes pequenos. Não apresenta também áreas 

verdes e de convivência. 

 

3.4 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA UNICESUMAR 

 

O local investigado está localizado na Avenida Guedner, no bairro Jardim Aclimação, 

em Maringá (PR). Entre as especialidades da clínica, pode-se mencionar o dermatofuncional, a 

neurologia, a ortopedia, a cardiorrespiratória, a cinesiologia e a hidroterapia. 

A clínica apresenta uma recepção com três banheiros (um PCD), uma sala dos 

professores e uma sala de café, setores de hidroterapia com quatro a cinco banheiras aquecidas 

com banheiro/vestiário, dois banheiros nos corredores próximos ao acesso secundário lateral 

destinado a entrada de alunos, o ambulatório da ortopedia e traumatologia (estes, com divisões 

internas, ambulatório de neurologia e neuropediatria) e a sala de sinésio terapia, como ilustra a 

Figura 14.  
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Figura 14: Clínica de Fisioterapia da Unicesumar.  

 

 

Fonte: A autora.                                                                                                            

 

Foram identificados os seguintes equipamentos para tratamentos dermatofuncional: 

Heccus, esteck, lupa articulada, eletro lipoforese, ultrassom solopulse, corrente russa, ultra 

cavitação avatar, rádio frequência ertex, endermax, peeling de cristal, ultrassom avatar 2, 

ultrassom avatar 4, cabeçote G, corrente galvânica, eletrodermo coração, endermo G, lâmpada 

rudi, vaporizador, versatili e estriate. 

A clínica não apresenta áreas verdes de convivência para os pacientes, os pisos não são 

antiderrapantes e a ventilação e a iluminação naturais se mostraram insuficientes nos ambientes 

de tratamentos. O acesso à clínica é muito recuado e pouco perceptível. 

 

3.5 ÚNICA STÚDIO DE ESTÉTICA  

 

A Única Studio de Estética localiza-se na Avenida Nóbrega, bairro Zona 04, em 

Maringá (PR), como ilustra a Figura 15.  

A equipe da clínica é composta por dois esteticistas, um fisioterapeuta, um podólogo, 

uma nutricionista, uma fisioterapeuta e uma nutrifisioterapeuta osteopata. Estes profissionais 

atuam em cinco salas, além da área de Pilates, recepção e três banheiros (um PCD). Os 

tratamentos de estética costumam durar aproximadamente uma hora e a clientela diária é 

composta por 10 pacientes (Figura 16).  

Entre os tratamentos oferecidos, pode-se mencionar aqueles que promovem a perda de 

medidas, de flacidez e de celulite, a criolipólise, o pós cirúrgico, a lipocavitação, a 

radiofrequência, a massagem relaxante, a redução de estrias, de manchas seenis, de linhas de 

expressão e de rugas, a limpeza de pele, o peeling (diamante), o rejuvenescimento facial e a 

perda de gordura localizada. Entre as técnicas, destacam-se o Pilates, a podologia e a nutrição.  
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Figura 15: Fachada/perspectiva da clínica Única Studio de Estética.                                     

 

Fonte: Google Maps (2018). 

Figura 16: Equipamento/aparelho de criolipólise da Única Studio de Estética.  

                       

Fonte: Única Studio de Estética (2018). 

 

A clínica possui amplo espaço destinado ao Pilates e aos tratamentos estéticos. A sala 

de espera e circulação apresenta um tom claro, o qual proporciona uma iluminação natural aos 

ambientes. Os pisos não são antiderrapantes e algumas salas internas apresentam pouca 

iluminação e ventilação natural. 
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4 PROGRAMA DE NECESSIDADES GENÉRICO PARA UMA CLÍNICA DE 

FISIOTERAPIA 

 

4.1 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

Segundo Góes (2006), o programa para uma clínica de fisioterapia deve apresentar 

características físicas e funcionais específicas, de modo a garantir melhor atendimento e 

funcionalidade a espaço (Quadro 1).             

 

 

Quadro 1: Caracterização de uma clínica de fisioterapia.  

AMBIENTE ÁREAS 

M² 

DIM. 

MÍN. 

INSTALAÇÕES MOBILIÁRIO 

NECESSÁRIO 

OBSERVAÇÕES 

Módulo-Eletroterapia                                                                                                         10 boxes                                                                                                                                                         

Box para 

estimulador 

neuromuscular 

4,50 1,80 x 

2,50 

IE, ADE Macas, Cadeiras, 

Balcão 

TENS: Indicado para 

controle de dor 

Mínimo 2 boxes 

Box para 

entorses e 

fraturas  

4,50 1,80 x 

2,50 

IE, ADE Corrente Russa: 

Melhor desempenho 

muscular 

Corrente 

Interferencial 

Indicado para 

analgesia e  

Idem 

Box para 

cicatrização de 

tecidos lesados 

4,50 1,80 x 

2,50 

IE, ADE melhoria do 

desempenho 

muscular   

Ondas Curtas: 

Aumenta a 

extensibilidade do  

Idem 

Box para 

estimulador 

neuromuscular 

4,50 1,80 x 

2,50 

IE, ADE colágeno, diminui a 

rigidez articular, 

alivia dores e 

espasmos e ajuda na 

regeneração de 

tecidos moles                                 

Idem 
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Box para lesões 

de tecidos 

moles, tendões 

e ligamentos 

4,50 1,80 x 

2,50 

IE, ADE Ultrassom: Trata 

várias patologias de 

tecidos moles, 

fraturas e feridas  

Laser: Para 

analgesia, diminuir 

inflamação e 

estimular a 

recuperação do 

tecido lesionado 

Idem 

 

Módulo-Termoterapia                                                                                                        6 boxes                                                                                                                                                        

Box para forno 

de Bier 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Macas, Cadeiras, 

Balcão, Armários 

Diaterma de micro-

ondas 

1 box 

Box para 

ultravioleta 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Diaterma de Ondas 

Curtas 

1 box 

Box para 

infravermelho 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE  Ultrassom 

Lâmpada 

infravermelha 

1 box 

Box para 

duchas 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, HF, HQ, HE, 

ADE 

Compressas quentes 

Úmidas 

Turbilhão e/ou 

1 box 

Box para banho 

de parafina 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE aquecidos imersão 

Banho de parafina 

 

2 boxes 

 

Módulo-Hidroterapia                                                                                                                                                                                                                                  

Box para 

pedilúvios 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Armários com 

prateleiras com  

1 box 

Box para banho 

mãos 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, HF, HQ, HE, 

ADE 

tamanho variado para 

guardar os 

1 box 

Box de 

turbilhão para 

membros 

inferiores 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, HF, HQ, HE equipamentos e 

acessórios utilizados 

1 box 

Box pra 

turbilhão corpo 

inteiro 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, HF, HQ, HE, 

ADE 

 1 box 

Box para 

massagens 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE  1 box 

Box para 

duchas  

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, HF, HQ, HE, 

ADE 

  

 

1 box 
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Piscinas 12,96 Variável IE, HF, HQ, HE, 

ADE 

 A depender do 

programa da clínica 

Tanque de 

Hubbard 

12,96 3,60 x 

3,60 

IE, HF, HQ, HE, 

ADE 

  

Tanque de 

Hubbard 

12,96 3,60 x 

3,60 

IE, HF, HQ, HE, 

ADE 

  

Módulo-Mecanoterapia                                                                                   

Box para 

escada de canto 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE Escada 

 

 

Box para jogo 

de polias 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Bicicleta e esteira 

ergométrica          

 

Box para roda 

de ombros 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Bolas e Rolos de 

Bobath                   

 

Box para tração 

cervical e 

lombar 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Rampa com e sem 

degraus               

 

Box para barras 

de Ling 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Cama elástica  

Armários com                                       

 

 

Box para 

bicicleta 

ergométrica 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Prateleiras 

Cadeira de rodas                               

 

Mesa 

ortostática 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Rodas de ombro e 

náutica                               

 

Exercitadores 

de pés 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Tatames 

Mesas 

 

Pranchas 

quadríceps 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Andadeira 

Colchonetes 

 

Aparelho de 

Bonnet duplo 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Muletas 

Bengala 

 

 

Tablado 6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Espelhos 

Reformer 

 

Plataforma 

eversão 

6,25 2,50 x 

2,50 

IE, ADE Chair 

Barrel 

 

Barras paralelas 51,84 7,20 x 

7,20 

IE, ADE Cadillac 

 

1 pode ser junto, 

Unweighting 

Unweighting 

System 

51,84 7,20 x 

7,20 

IE, ADE  1 

Cadeira de 

rodas 

 Variável IE, ADE  Depender da clínica 

Andajar  Variável IE, ADE  1 para adultos e 1 

para crianças 

Pilates  Variável IE, ADE   
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Ambientes Gerais e de Apoio                                                                                   

Espera geral 40,32 4,80 x 

4,80 

 Bancos, balcão, filtro 

de água 

De acordo com a 

dimensão ou porte 

da clínica 

W.C. público 23,04 4,80 x 

4,80 

  1 por sexo (obs) 

sanitários PCD 

Recepção 6,48 1,80 x 

3,60 

 Balcão recepção, 

poltrona, 

computador,  

 

Diretoria 12,00 3,00 x 

4,00 

 Telefone, Mesa, 

poltrona, eletrônicos 

 

Secretaria 28,80 4,80 x 

6,00 

 Mesa, poltrona, 

eletrônicos 

 

 

Consultório 

diferenciado 

12,00 3,00 x 

4,00 

 Maca, mesa, 

poltrona, eletrônicos, 

aparelhos 

1 por terapia 

específica 

Sala terapia 

ocupacional 

 Variável  Mesa, armário, jogos 

para a terapia, cadeira  

de rodas 

De acordo com o 

tipo de terapia 

Psico-

motricidade 

ludoterapia 

 Variável  Poltrona, armário / 

prateleiras, mesa 

Idem 

Fonoaudióloga  Variável  Maca, mesa, 

poltrona, eletrônicos, 

aparelhos  

Idem 

Estar 40,32 4,80 x 

4,80 

 Poltronas, Sofá  

 

Vestiários, 

W.C. 

40,32 4,80 x 

4,80 

 Armários 1 por sexo para 

pacientes 1 por sexo 

para pessoal 

Copa 5,76 2,40 x 

2,40 

 Mesa, pia, geladeira  

Depósito  Variável  Balcão/prateleiras  

Oficina de 

reparos e 

serviços 

 Variável    

W.C. pessoal 23,04 4,80 x 

4,80 

  1 por sexo 

 

Atendimento 

externo  

 Variável    

Fonte: Adaptado de GÓES (2006).  
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Legenda: Tipos e siglas adotadas                                                                                                                                                                                                                                                                          

HF: Água fria                IE: Instalações elétricas                       

HQ: Água quente         ADE: A depender dos equipamentos utilizados                                                   

HE: Esgotos sanitário. 

 

Concomitantemente, o referido autor também propõe um organograma que ilustra os 

níveis de profundidade e relação existente entre os ambientes e os acessos, segundo a Figura 17 

(GÓES, 2006).  

 

Figura 17: Organograma de uma clínica de fisioterapia. 

                    

Fonte: Adaptado de GÓES (2006).  
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 4.3 AGENTES FISIOTERÁPICOS 

 

Segundo Leitão (2006), é possível classificar os agentes fisioterápicos de reabilitação 

em oito grupos, de acordo com suas características principais.  

a) Cinesioterapia: consiste em exercícios e/ou massagem terapêuticos que promovem 

a contração de músculos ou grupos musculares, podendo ser definido como isotônicos 

(concêntricos ou excêntricos) ou isométricos. Promove a redução do comprimento dos 

músculos e o ângulo de articulação e tende a elevar a tensão arterial, sendo evitado em pessoas 

idosas e hipertensas. Por apresentar diversas modalidades de exercícios terapêuticos e métodos 

como o de Bobath e Kabat (facilitação neuromuscular proprioceptiva), são necessários os 

equipamentos de mecanoterapia, tais como as tábuas, as barras, a prancha, os exercitadores, as 

bolas, os rolos, etc., através de massagens e terapia ocupacional. 

b) Eletroterapia: envolve a eletricidade, a estimulação farádica e a corrente galvânica, 

permitindo que na pele penetrem substâncias terapêuticas, bem como a ionização empregada 

em doenças neurológicas, historicamente descobertas na Antiguidade Clássica. Várias 

modalidades diferentes apareceram no século passado, tais como as correntes de média e alta 

frequência, as diadinâmicas, as exponências e os variados tipos de eletroestimulações. A 

eletroterapia encontra-se nas clínicas neurológica, dermatologia estética, reumatológica e 

ortopédica. 

c) Termo terapia: de acordo com Leitão (2006, p. 27), a termoterapia ocorre pela 

transmissão de “calor radiante por meio do uso de corpos aquecidos ou geradores de calor que 

aumentam a temperatura dos tecidos superficiais (pele) ou dos tecidos profundos (músculos, 

articulações) quando são aplicados sobre eles”.  

d) Termo terapia profunda: para sua realização, são necessários equipamentos 

diversos, por exemplo, o diaterma de ondas curtas, o qual promove o aquecimento dos tecidos 

por conversão, produzindo efeitos fisiológicos e terapêuticos. Também são utilizados os micro-

ondas por meio de radiação eletromagnética, atingindo principalmente tecidos ricos em água, 

tais como os músculos. O ultrassom terapêutico, por sua vez, produz efeitos térmicos e não-

térmicos capaz de alcançar uma profundidade variável nos tecidos. 

Termoterapia superficial: Utiliza-se de um calor mais superficial, como, por exemplo, as 

compressas. O forno de Bier submete o paciente a uma aplicação de calor. A parafina quente, 
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feita por imersão, imersão e reimersão e por pincelamento com aplicação de óleo neutro para 

proteger a pele da área a ser tratada. Também é utilizada frequentemente a radiação 

infravermelha, a qual emite radiação calórica como as lâmpadas incandescentes. Segundo 

Muniz (2003), esta técnica agrega os equipamentos e mobiliários que se encontram nos módulos 

de eletroterapia e termoterapia, superficial e profunda. 

 

Os materiais, recursos e acessórios que compõem um setor de 

eletrotermoterapia: Mesas, cadeiras, bancadas e macas de tratamento 

preferencialmente feitas de madeira (evita a condução da eletricidade); piso 

com material emborrachado (facilita a assepsia); toalhas de tecido e papel; 

feltros; presilhas de velcro pequenas, médias e grandes; óculos especiais de 

fotoproteção; baldes de plásticos com flandres (utilizados no banho de 

contraste); eletrodos de tamanho, forma e material variados; gel (facilita a 

aderência dos eletrodos de borracha e protege o cabeçote do ultrassom); 

termômetros clínicos e pirômetro óptico (mensuração da temperatura de 

alguns agentes); mergulhão (resistor blindado para aquecimento de água); 

freezer e geladeiras (composição do gelo); parafina convencional e siliconada; 

óleo mineral; meias elásticas e faixas compressivas; ataduras; pincéis e sacos 

plásticos (MUNIZ, 2003, p. 139). 

 

e) Radiação ultravioleta: Promovida pela radiação solar e pode ser produzida 

artificialmente, tendo efeitos terapêuticos, bactericidas e síntese de vitamina D. 

f) Crioterapia: É inverso ao tratamento de calor, sendo capaz de subtrair a temperatura 

de um tecido ou órgão por intermédio do frio. Leitão (2006, p. 39) afirma que “a crioterapia 

produz os seguintes agentes fisiológicos: analgesia, vasoconstrição, controle do edema causado 

pelo trauma (lesão aguda) ”. Para o autor, também há redução da espasticidade. 

g) Hidroterapia: Emprega água na terapia por meio de piscinas, turbilhão, tanque de 

Hubbard, recipientes para banhos de contraste, etc. Promove a vasodilatação, o relaxamento, o 

efeito analgésico, o alívio de dor, câimbra e espasmos musculares, aumenta o tono muscular e 

regula o pulso e a pressão arterial, etc. Pode ser realizado em diferentes temperaturas da água, 

segundo o tratamento solicitado e suas propriedades terapêuticas. 

 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Buscando o embasamento sobre a importância da fisioterapia na reabilitação física, o 

presente artigo buscou estudar a arquitetura clínica através do estudo de casos e pesquisas 

relacionadas ao ambiente de tratamento e tudo que o envolve, caracterizando-os, além da sua 

forma física, os aspectos humanísticos que comportam esses espaços, a fim de oferecer o melhor 
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diagnóstico e tratamento. Neste caso, faz-se necessário ressaltar a importância dos profissionais 

fisioterapeutas e o quanto estes são indispensáveis ao longo da trajetória de vida humana, 

estando inseridos em um programa e/ou equipe de saúde, visto que são considerados ponto 

chave no processo saúde-doença para a futura sociedade. 

As clínicas analisadas dispõem de diversas especialidades e tratamentos, contudo, em 

sua maioria, possuem problemas de instalações já anteriormente citadas através das análises 

críticas de cada uma e avaliadas para melhorar os benefícios oferecidos aos seus pacientes. 

O artigo esclarece e dialoga acerca das técnicas e das especialidades fisioterapêuticas, 

bem como os benefícios, as formas de aplicação, as características dos ambientes (por exemplo, 

o mobiliário) e as atividades físicas realizadas. O mesmo buscou identificar o dimensionamento 

e os aspectos físicos naturais/ambientais relacionados ao conforto do usuário, como a 

ergonomia, a temperatura, a iluminação e a ventilação natural.  

Os ambientes hospitalares vão além do espaço físico, especialmente aqueles destinados 

as crianças e aos adolescentes, pois devem abranger espaços lúdicos, humanizados, familiares, 

brinquedotecas e afins, capazes de resgatar a dimensão humana, como afirma Barbosa (s/d):  

Muito além da tecnologia, da assepsia, das paredes brancas ou acinzentadas 

dos hospitais [...] Humanizando os espaços hospitalares, há uma valorização 

da vida e não da doença. O resultado é a redução significativa do abandono do 

tratamento. 
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M a r i n g á  e s t á  s i t u a d a  n o 
Noroeste do Estado do Paraná, 
sendo uma cidade média-grande 
planejada, é a sétima mais 
populosa da região sul do Brasil e 
a terceira maior do estado, 
considerada uma das cidades 
mais arborizadas e limpas do país 
possui atualmente cerca de 406 
mil 693 habitantes e sua região 
metropolitana conta com 754 mil 
570 habitantes, destaca-se pela 
qualidade de vida oferecida a 
seus moradores e por ser um 
importante  entroncamento 
rodoviário regional gerando 
grande interação metropolitana.

CONTEXTUALIZAÇÃO:

O objetivo maior é proporcionar 
beleza, serenidade e alegria 
através dos métodos estéticos 
f a c i a i s  e  c o r p o r a i s 
disponibilizados na clínica. 

Conceito:  Seu caule cresce 
através da água e suas raízes ficam 
submersas na lama. Com os raios 
de sol, a flor desabrocha e cresce, 
transformando-se em uma linda 
imagem. 

Simboliza a beleza, a perfeição, a 
pureza, o amor, a serenidade, a boa 
sorte, a alegria entre outras.

O fato de uma das flores mais belas 
nascer em meio às águas lodosas 
significa que a beleza pode 
emergir nas mais difíceis e 
obscuras circunstâncias.

Flor de Lótus:  Simbologia 
estética

Movimento: A tipologia que 
caracteriza essa transição de estar 
sentado sem poder se movimentar 
e com a reabilitação devolver o 
mínimo de movimento possível 
transforma a tipologia original 
voltada à beleza, para algo mais 
e v o l u t i v o  d a  fi s i o t e r a p i a , 
transparecendo o ideal objetivo 
que a clínica busca proporcionar 
aos seus pacientes, a ‘‘reabilitação 
física’’.  

A simbologia não foi obtida como 
um processo de criação mas de 
uma adaptação de símbolos 
e x i s t e n t e s  n o  â m b i t o 
fisioterapêutico para caracterizar 
uma identidade.

Logotipo

A localização dos Hospitais e 
c e n t r o s  m é d i c o s  e s t ã o 
concentrados próximos ao centro 
da cidade, já as clínicas de 
fisioterapia, estética e afins estão 
u m  t a n t o  e s p a l h a d a s  s e 
comparado com os centros 
médicos o que abrange maior e 
m a i s  a b a s t a d a s  á r e a s  d e 
influência para os pacientes, 
porém ainda nota-se que duas 
regiões em especial do mapa 
ainda não possuem qualquer tipo 
de estabelecimento analisados 
em sua localidade, sendo assim a 
escolha do lote obteve-se em 
relação aos locais onde não se 
encontram centros médicos e 
clínicas de fisioterapia situados 
ao lado nordeste e noroeste de 
M a r i n g á ,  p r o p õ e  p a r a  a 
i m p l a n t a ç ã o  u m  e s p a ç o 
l o c a l i z a d o  n a  A v e n i d a 
Morangueira.

A avenida é uma continuidade a 
Av. São Paulo, ambas com 
grande fluxo de veículos e acesso 
d o  t r a n s p o r t e  c o l e t i v o , 
v a l o r i z a n d o  o  l o c a l  e  a 
edificação, a via é um importante 
eixo comercial e circundada por 
grandes bairros facilitando o 
deslocamento dos pacientes das 
proximidades.

morangueira e 65m na Rua João 
Fregadolli

Área de implantação 7020 m² 
c o m  7  l o t e s  d e  6 5 m  d e 
profundidade, testada de 18m 
lote da esquina e 15m os demais, 
total  de 108m na fachada 
(principal) Av. 

O terreno localiza-se no bairro 
Jardim Dias I, zona 31, Av. 
Morangueira esquina com a Rua 
João Fregadolli. VENTO DOMINANTE (NE)

LL

Lote

Legenda

Hospitais

Clínicas

Lote

R.A 1000m (1Km)

Acadêmico(a):                                 DIANDRA ANDRÉIA DA SILVA   Ra: 1432693-2 Orientadora: NORMA JUNG 01 / 06
                  FISIO SCHER 
Clínica de Fisioterapia & Estética  

Trabalho De Conclusão De Curso  /  2018 
UniCesumar - ARQUITETURA E URBANISMO 

T E M A :  A  i m p o r t â n c i a  d a  fi s i o t e r a p i a  n a  r e a b i l i t a ç ã o  f í s i c a      
Apoio ao diagnóstico e terapia. Reabilitação. Atendendo em média 80 pacientes por dia, 
objetiva oferecer aos seus pacientes da melhor maneira possível os diagnósticos e 
tratamentos, com ambientes agradáveis que proporcionem maior conforto físico e ambiental, 
áreas de convivência para integração entre pacientes, profissionais e ar livre, oferecendo 
melhorias na saúde, qualidade de vida e bem-estar.
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LOCAÇÃO E COBERTURA1
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   1793,82m²

Escala gráfica em metros
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    11,28m²

O Presente Memorial Justificativo trata do Projeto de Arquitetura para a construção de 
um edifício destinado à fisioterapia e estética.

Partindo dessa proposta, a clínica se envolve em torno dos 04 jardins internos, foram 
adaptados todos os ambientes de acordo com uma modulação em malha de 2,5 x 2,5 
sendo que a maioria dos ambientes possuem essa configuração de acordo com o 
programa de necessidade referenciado por Góes. 

O empreendimento proposto para o terreno de 7020m² compreendido entre a Av. 
Morangueira esquina com a Rua João Fregadolli, localizadas no bairro Jardim Dias, 
sua área construída é de 1479,74m².
A proposta apresenta-se com um volume horizontal com pavimento térreo e pé direito 
duplo na sua parte central, sendo o estacionamento na entrada do edifício, o volume se 
distribui em área pública, privada e de serviços contemplando setores de diagnóstico 
e terapia como: Eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, termoterapia, 
dermatologia e ambientes gerais e de apoio. 
Implantado em um lote que não possui árvores, Com o objetivo de compensar o meio 
ambiente serão plantadas novas espécies vegetais de pequeno e grande porte.
O projeto paisagístico prevê o plantio de plantas ornamentais em uma área de 
2987,88m² diretamente no solo e 565,37 na cobertura.
O projeto apresentado tem como proposta uma edificação moderna, dentro dos 
padrões construtivos e tecnológicos da atualidade.

Os ambientes se integram com os jardins internos e alguns posterior são integrados 
com o exterior o qual possui um amplo espaço de grama e plantas ornamentais.
Obteve-se espaços funcionais e flexíveis com o uso do Steel Frame, enquanto os perfis 
de Drywall devem ser utilizados em paredes, divisórias e tetos, o Steel Frame tem uma 
aplicabilidade mais direcionada á função estrutural, podendo substituir paredes de 
fachadas, lajes, pilares e vigas, em projetos arquitetônicos e engenharias.

A circulação interna da clínica se envolve entre os jardins e praticamente todos os 
setores podem ser vistos das duas entradas para os espaços de consulta / diagnóstico e 
terapia.
A fachada principal encontra-se em sentido Sudeste e a fachada secundária / esquina 
localiza-se no sentido Sudoeste onde foi disposto o setor de hidroterapia e fez se uso 
de elemento vazado (cobogó), para a proteção parcial da grande incidência solar, 
ainda cobertura permeável para captação de águas pluviais e distribuição de painéis 
solar.
O sanitário público devido a localização precisou de iluminação zenital, adquirida 
através das telhas de vidro.

A idéia inicial do projeto clínico se obteve através da integração de edifício / jardim, 
com o propósito de garantir iluminação e ventilação natural pois o programa dispõe 
de um grande número de ambientes terapêuticos em cada módulo dificultando a 
disposição dos mesmos de modo a garantir iluminação e ventilação natural 
necessárias em sua totalidade, além de humanizar e interagir com o edifício, 
proporciona aos pacientes local de apreciação com os espaços de espera secundário, 
localizados de vista para os jardins e age como distração para os acompanhantes dos 
pacientes. 

Os ambientes hospitalares vão além do espaço físico, especialmente aqueles 
destinados as crianças e aos adolescentes, pois devem abranger espaços lúdicos, 
humanizados, familiares, brinquedotecas e afins, capazes de resgatar a dimensão 
humana, como afirma Barbosa (s/d):

Muito além da tecnologia, da assepsia, das paredes brancas ou acinzentadas dos 
hospitais [...] Humanizando os espaços hospitalares, há uma valorização da vida e não 

Vedação interna de Drywall e as divisórias de vidro com jato de  areia garantem 
privacidade, além das persianas e proporciona maior iluminação natural dos 
ambientes.

Memorial Justificativo

Disposição do projeto no lote foi realizado através de uma 
malha 2,5 x 2,5 pois em sua maioria os ambientes possuem 
esse dimensionamento, sendo assim pode-se atribuir melhor 
distribuição dos mesmos, reduzindo áreas desnecessárias no 
lote e otimizando esses espaços para proporcionar maior
local de apreciação com o lote através das áreas verdes e  
seu paisagismo, humanizando o entorno da edificação.

Ambientes gerais

Hidroterapia

Termoterapia

Mecanoterapia
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Dermatologia
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Clarabóia

Abertura Jardim interno / paisagismo

Divisórias de vidro com jato de areia

Vedação e Estrutura Steel Frame
Divisórias Drywall
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ESPAÇO	DERMATOLOGIA

AMBIENTES	GERAIS	E	DE	APOIO

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

100,00m²

50,00m²

15,60m²

50,00m²

48,26m²

213,16m²

24,00m²

11,50m²

23,27m²

11,28m²

11,52m²

11,28m²

23,03m²

23,27m²

11,63m²

43,75m²

627,80m²

ELETROTERAPIA

51 - Box para estimulador neuro muscular 

52 - Box para entorses e fraturas

53 - Box para cicatrização de tecidos lesados

54 - Box lesões tecidos moles, tendões e ligamentos 

HIDROTERAPIA

18 - Tanque de Hubbard infantil

19 - Tanque de Hubbard

20 - Piscinas

22 - Tanques especiais

21 - Vestiários

23 - Box para duchas

24 - Box para massagens

25 - Box turbilhão corpo inteiro

MECANOTERAPIA

35 - Cadeira de rodas

36 - Barras paralelas e unweighting

37 - Pilates

38 - Box para escada de canto

39 - Plataforma eversão

40 - Andajar

41 - Box p/ tração cervical e lombar

42 - Box para bicicleta ergométrica

43 - Mesa ortostática

44 - Box para barras de ling

45 - Box para jogo de polias

46 - Box para roda de ombros

49 - Pranchas quadríceps

50 - Exercitadores de pé

47 - Aparelho de Bonnet duplo

48 - Tablado

24,00m²

24,00m²

281,25m²

73,25m²

12,50m²

5,64m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²27 - Box para banho de mãos

Total 475,65m²

Total

Total

55 - Acupuntura 

56 - Massagem

57 - Carboxiterapia

58 - Peeling / Hidratação

59 - Drenagem linfática 

60 - Yoga

61 - Botóx

62 - Endermoterapia

29 - Box para forno de bier

30 - Box para ultravioleta

31 - Box para infravermelho

  Box para duchas34 -

01 - Espera geral

03 - W.C. público acessível

02 - Recepção

05 - Jardim interno

06 - Consultório diferenciado

07 - W.C funcionários

08 - Diretoria 

09 - Secretaria

10 - Copa

11 - Oficina de reparos e serviços

12 - Terapia ocupacional

13 - Psico-motricidade ludoterapia

14 - Fonoaudiologia

04 - Estar

15 - DML

Total

Total 

TERMOTERAPIA

16 - Casa de máquinas 12,00m²

17 - Depósito / almoxarifado 11,76m²

6,25m²28 - Box para pedilúvios

6,25m²26 - Box turbilhão membros infer.

12,50m²

6,25m²

32 - W.C acessível

33 - Box para banho de parafina
Fisioterapia

TOTAL CLÍNICA

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

36,50m²

14,21m²

21,56m²

25,00m²

12,50m²

12,50m²

12,50m²

6,25m²

36,25m²

36,25m²

12,50m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

6,25m²

166,25m²

62,50m²

1375,95m²

1479,47m²

Dermatologia 103,52m²

Neste esquema apresenta-se as rotas de 
fuga indicando as saídas de emergência

ROTAS DE FUGA

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

O projeto dispõe de saídas de emergência localizadas no setor de hidroterapia, estética e 
juntamente com o acesso de serviços possui entrada na parte frontal e na lateral perpendicular se 
encontra a saída de emergência, para os setores centrais do edifício, o jardim interno é uma ótima 
opção para proteção contra a fumaça por possuir 04 áreas livres e aberta ou seja os jardins internos 
podem proporcionar maior segurança para os pacientes que estiverem mais longe das saídas de 
emergência, enfatizando ainda as instalações capazes de apagar qualquer vestígio de fogo com os 
dispositivos sprinklers (chuveiro automático), o encanamento destacado em linhas vermelhas 
não são aparentes.

Acesso e circulação das pessoas/pacientes através da Avenida Morangueira, principal 
localiza-se no meio da linha de divisa com a via pública, conta com acessibilidade 
para os pacientes, desnível de 6% sendo < que o máximo permitido pela ABNT NBR 
9050, acesso lateral destinado aos funcionários e manutenção, com possibilidade no 
acesso de veículos até os fundos do edifício onde contém a casa de máquinas e 
depósito/almoxarifado destinados ao setor de hidroterapia. 

PACIENTES E VISITANTES

Circulação de veículos e acesso/saída do estacionamento está localizado na 
Avenida Morangueira, com capacidade para 36 veículos, 04 destinadas à pessoas 
portadoras de deficiência, locadas em frente ao edifícios que ainda contempla 
uma grande marquise no acesso principal destinada ao embarque e desembarque, 
garante a proteção dos pacientes contra intempéries e favorece o portador de 
deficiência deixando-o na porta da clínica.

CARROS

LEGENDA

ÍNDICES CONSTRUTIVOS

C.A: 0,21 

T.O: 21%

Área permeável: 3553,25m²

Área total construída: 1479,47m²

Área total do lote: 7020,00m²
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EFEITO FOTOVOLTAICO

Os Wafers são tratados quimicamente e transformados 
nas células fotovoltaicas que compõe os painéis. 
Neste processo o silicio se torna condutor de elétrons 
que são desprendidos com a luz do sol e se acumulam 
e m  u m a  c o r r e n t e  e l é t r i c a .

Moldura de Alumínio

Vidro Especial

Película  Encapsulada - EVA
Células Fotovoltaicas

Película  Encapsulada - EVA

Backsheet (fundo protetor)

Caixa de Junção

     LAJE 
METÁLICA

COBERTURA 
 METÁLICA

  PAREDE
METÁLICA

  ESQUELETO
    METÁLICO

MASTER
 BOARD

Telhado Verde / Captação e 
sistema de reúso de águas 
pluviais

Jardim / paisagismo para integrar 
a arquitetura

VENTO DOMINANTE (NE)

Ventilação natural cruzada

Ventilação natural 

Insolação / iluminação natural
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Telha metálica Compostas de duas 
chapas metálicas (aço galvanizado ou 
galvalume), as telhas termoacústicas 
contêm um isolante em seu interior em 
EPS, no esquema telha metálica + 
isolante + telha metálica. É desta 
c o m p o s i ç ã o  q u e  v e m  o  n o m e 
'sanduíche'

Telha de vidro utilizada na abertura 
zenital / clarabóia do sanitário público 
da clínica 

SPIDER GLASS

PEITORIL VENTILADO

DETALHAMENTOS

PISOSAPATA CORRIDA

FUNDAÇÃO RADIER PISCINA TERAPEUTICA

ESQUADRIAS

Janela com peitoril ventilado no interior 
da clínica para proporcionar maior 
índice de ventilação e iluminação 
natural

      PISO
DRENANTE

branco com azulejo comum
Tabeira em marmore 

Azulejo

Impermeabilização

Concreto

Borda

Fôrma externa

cimento
em blocos de

em blocos de
Fôrma interna

cimento

ferragem dupla
Armação com 

Intensivo

Semi intensivo

Extensivo

COBERTURA

TELHA DE VIDRO    Telha Galvalume
Zincada ou  Pré pintada

EPS

Telha

VEDAÇÃO

Membrana de H2O 

OSB 

térmico/acústico 
Isolamento

Barreira de vapor 

Placa de gesso 

Revestimento exterior

Base Coat

Malha
Placa cimentícia

Perfil estrutural
de aço galvanizado

Vegetação 

Terra 

Tecido permeável

Sistema de drenagem

Barreira contra raízes

Membrana a prova d’água

Telhado

ESQUEMA DE VENTILAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO NATURAL

Orientadora: NORMA JUNG



PAISAGISMO E MATERIAIS UTILIZADOS

Elemento vazado

    Piso drenante

Mini Flamboyant

Pleomele

Violeta

Astilbe

Agerato

Dietes

Amor agarradinho

Palmeira de saia

Palmeira de coco

      Buxus 
sempervirens

Dracaena 
reflexa

Washingtonia 
filifera

Cocos nucifera 

Rhapis excelsa

Ficus benjamina

Cactaceae

Philodendron 
martianum

Dracaena 
fragrans

Ageratum

Antigonon 
leptopus

Caesalpinia
 pulcherrima

Saintpaulia 
ionantha

Arundina 
graminifolia

Dietes iridioides

Begonia elatior
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MÉTODO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

Vegetação Nome científico

Buxinho

Palmeira ráfis

Babosa de pau

Pau d’agua

Ficus bola

       Begônia

Mini cactus Grama esmeralda

Grama preta Grama batatais

    Pedras de jardim

Madeira

    Concreto

    Metálico

Vegetação Nome científico Materiais

    Espelho d’água

   Vidro jateado

   Vidro espelhado

Rosa trepadeira

Zoysia japonica

Paspalum Notatum 
           Fluegge

Ophiopogon 
   japonicus

Ixora coccinea

Ixora

Rosa wichuraiana

Ambientes gerais

Hidroterapia

Termoterapia

Mecanoterapia

Eletroterapia

Dermatologia

LEGENDA

Serviços

Comunicação visual 

Paisagismo
A Clínica conta com uma área de 3553,25m² de área permeável incluindo a cobertura verde que possui grama 
esmeralda pois é resistível a grande incidência solar. 

Outras flores ainda compõe o jardim tanto externo como interno como a violeta, begônia, agerato e astilbe e 
plantas de interiores que podem ser dispostas dentro dos ambientes como a ráfis e os mini cactos, as 
vegetações agregam coloração ao ambiente além do aspecto visual.

As árvores maiores foram destinadas a parte externa do edifício como as palmeiras, junto com uma 
diversidade de flores além do famoso buxinho, tem-se a Dietes, Mini Flamboyant que não é tão grande e 
possui flores lindas, as trepadeiras próximas ao cobogó e a ixora muito comum nos jardins e é uma flor 
bastante preenchida.

O modelo de comunicação visual da clínica foi realizado com a aplicação de adesivo colorido diretamente no 
vidro jateado (portas) dos ambientes, para auxiliar os pacientes na localização de cada especialidade. 

Um dos primeiros passos para construir um jardim é saber o tipo de grama, nesse caso a grama esmeralda 
suporta o pisoteio e pode ser utilizada em gramados que ficam expostos ao sol, utilizado em praticamente 
todo o lote e na cobertura, já a grama batatais é muito usada em áreas inclinadas para segurar a erosão, foi 
aplicada na parte frontal curva inclinada do edifício e a grama preta é muito utilizada para forração em áreas 
sombreadas, fez se uso nos jardins internos onde possui maior sombreamento.

ÁREAS VERDES / JARDINS 

Orientadora: NORMA JUNG



    ‘‘Somos o que fazemos, mas somos principalmente,       
o que fazemos para mudar o que somos’’.  Eduardo Galeano
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