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RESUMO 

 

O presente artigo foi desenvolvido com o escopo de abordar temas pertinentes à humanização 

do ambiente de saúde, perscrutando como os elementos da arquitetura interagem – tanto 

positiva quanto negativamente – no psicológico do paciente, através da captação e compreensão 

dos estímulos provenientes do meio onde está inserido. O estudo toma como pressuposto a 

teoria de Gestalt, cuja contribuição científica busca identificar de que maneira o ser humano 

percebe o ambiente e, a partir daí, como elementos arquitetônicos podem facilitar no processo 

de compreensão do todo através das partes. Para a análise de dados, foram estudados os efeitos 

das cores e da luz, no sentido de como o paciente interage com o exterior, sua relação com a 

natureza e como o ato de brincar influencia e colabora com o processo de tratamento – 

especificamente, segundo o corte metodológico deste estudo, em pacientes pediátricos.  

Palavras-chave: Arquitetura. Crianças. Humanização hospitalar. 

 

 

ARCHITECTURAL ELEMENTS THAT INFLUENCES THE TREATMENT OF 

CHILDISH DISEASES 

 

ABSTRACT 

 

This article was developed with the scope to approach relevant topics to humanization of the 

health environment, peering like the architectural elements interacts, as positively as negatively, 

in patient’s psychological, throught the capitation and comprehension of stimulus provided by 

the scenario which him is inserted. The work assumes Gestalt’s theory which scientific 

contribution seeks to identify the manner that humans realize the environment, and then, how 

architectural elements could ease the process of understanding the whole trough the parts. To 

analyze the data were studied the effects of colors and lights, how the patients interacts with 

exterior and nature, and how the playing act influence and contribute with treatment process, 

especially by the methodological section of this study, in psychiatric patients.  

 

Keyword: Architecture. Children. Hospital humanization. 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Antigamente, os hospitais eram usualmente comparados a uma espécie de depósito, 

amontoando pessoas doentes e visando a propósitos mais sociais do que terapêuticos. Eram 

espaços insalubres, com pouca higiene e que cooperavam com a disseminação de doenças, ao 

invés de extingui-las. O conceito de clínica ainda não existia. O peso significativo desses 

problemas acarretou na tomada de atitude da reestruturação do ambiente voltado à saúde 

humana.  

Nos últimos anos, hospitais e clínicas vêm sofrendo grandes mudanças físicas e 

espaciais visando a um melhor atendimento ao paciente, a fim de proporcionar qualidade de 

vida, perspectiva de recuperação e gerar um ambiente de trabalho – para médicos, enfermeiros 

e demais colaboradores – salubre e mais organizado, de acordo com suas instalações e funções, 

formando um “mapa mental” – através da diferenciação de espaços, funções e necessidade de 

desempenho.  

Essa nova visão, chamada de Humanização Hospitalar, é hoje vista como elemento 

fundamental para o bem-estar do paciente, tanto física como emocionalmente. Esse conceito 

baseia-se em qualificar o espaço construído atribuindo elementos projetuais que provoquem 

estímulos sensoriais favoráveis ao usuário.  

 Para isso, é necessário o conhecimento acerca do paciente, de suas necessidades 

específicas e de como ele se relaciona com o meio. Segundo a Teoria de Gestalt, o indivíduo 

integrado ao meio percebe as formas volumétricas da edificação e como a luz e a cor interagem 

com o todo1.  

 O presente artigo tem como objetivo abordar elementos e técnicas construtivas que, em 

conjunto e aplicados adequadamente, corroboram o tratamento de doenças de pacientes, dentre 

eles o uso correto da cor para cada ambiente especificamente, a quantidade, qualidade e forma 

da luz emitida, além do contato proposto com a natureza.  

 É de conhecimento geral que trabalhar nesse processo com crianças acaba sendo mais 

complicado, por estas apresentarem sentimentos negativos quando expostas a situações de 

medo e angústia, como de uma internação. Para isso, estuda-se como a brincadeira pode 

interagir positivamente no processo da cura e os efeitos provocados através dela nos pacientes 

pediátricos. 

                                                           
1 A teoria mencionada será melhor apresentada em capítulo próprio, doravante exposto, no qual serão 

escrutinados os conceitos invocados como pressupostos por este trabalho. 
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2. HUMANIZAÇÃO EM ESPAÇOS DE TRATAMENTO 

 

O verbo humanizar tem como significado a atribuição do caráter humano, garantindo 

condição humana. A humanização é tida, portanto, como um valor, um status ideal a ser 

alcançado, resgatando o respeito à vida, o que implica a necessidade de se entender também o 

conceito de “ser humano”. É preciso compreender que quem utiliza o espaço é peça chave para 

definir o ambiente, e só quando se tem conhecimento das necessidades e expectativas do usuário 

é que se torna possível supri-las (ou até mesmo superá-las), tornando o ambiente frequentado o 

mais próximo possível de sua natureza.  

Acerca do tema, Mezzomo (2002) afirma que: 

 

“Humanizar é resgatar a importância dos aspectos emocionais, indissociáveis dos 

aspectos físicos na intervenção em saúde. Humanizar é adotar uma prática em que 

profissionais e usuários consideram o conjunto dos aspectos físicos, subjetivos e 

sociais que compõem o atendimento à saúde. Humanizar refere-se à possibilidade de 

assumir uma postura ética de respeito ao outro, de acolhimento e de reconhecimento 

dos limites. Humanizar é fortalecer este comportamento ético de articular o cuidado 

técnico-científico com o inconsolável, o diferente e singular. Humanizar é repensar as 

práticas das instituições de saúde, buscando opções de diferentes formas de 

atendimento e de trabalho, que preservem este posicionamento ético no contato 

pessoal. (MEZZOMO, 2002, p. 14)” 

 

A humanização de ambientes é composta por características do espaço construído que 

promovem ao usuário conforto físico e psicológico para realizar suas atividades, gerando 

sensação de bem-estar. Ela é obtida com a junção de vários elementos, como cor, luz, formas e 

texturas, elementos de decoração, dentre outros. Além disso, envolve a psicologia ambiental, 

que estuda a forma como o espaço é observado pelo usuário, como este percebe cada elemento 

presente e como cada um pode influenciar no seu estado psicológico.  

Ora, é cientificamente comprovado que o ambiente influencia diretamente no bem-estar 

dos usuários, constituindo este axioma pedra angular da Arquitetura. Portanto, um ambiente 

voltado à saúde (principalmente ligado a tratamentos de doenças) precisa atender, além das 

necessidades funcionais, aos requisitos que influenciam psicologicamente seu paciente, 

promovendo uma recuperação mais rápida. Com efeito, atualmente existe uma busca muito 

grande de projetos para tais estabelecimentos, com ambientes que potencialmente colaboram 

com a promoção da recuperação do paciente. 

Importa observar que a sensação de bem-estar é proporcionada muitas vezes em 

ambientes que oferecem um grau moderado de estímulos positivos. Por exemplo: um ambiente 

onde o usuário é exposto a um som muito alto, cores vibrantes e iluminação intensa, gerando 
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um impacto de estímulos, provavelmente gerará um nível alto de estresse. Em contrapartida, 

ambientes com cores muito frias, sons baixos ou até ausência de estímulos auditivos, 

iluminação fraca e monótona, poderão causar no usuário sentimentos ruins e depressivos.  

Daí a definição da distração positiva. Ela é proporcionada por ambientes que provocam 

sentimentos bons no paciente, ao prender a atenção no espaço em que ele está inserido, e 

despertar interesse em outros assuntos além de sua doença, podendo reduzir – ou até mesmo 

bloquear – os pensamentos ruins. Pesquisas indicam que a redução do estresse pode vir de 

diferentes caminhos: fontes, jardins, trabalhos manuais e interativos, lareiras, aquários, átrios, 

iluminações e cores adequadas, temperatura, etc.  

Um importante psicólogo norte-americano, Robert Ader, criou um termo conhecido 

hoje como PNI – psiconeuroimunologia. Refere-se às emoções ligadas a doenças físicas 

associadas às disfunções imunológicas, como o câncer, infecções e doenças alérgicas. Bem 

observa Vasconcelos (2004) acerca da abordagem conferida por Gappell (1995): 

 

“Psiconeuroimunologia é a arte e ciência de criar ambientes que ajudam a evitar 

doenças, acelerar a cura e promover o bem-estar das pessoas. Estuda os estímulos 

sensoriais, os elementos do ambiente que os causam, e as relações entre estresse e 

saúde. Seus estudos demonstram que a variação na quantidade de estímulos sensoriais 

é necessária, pois a condição de monotonia permanente induz a distúrbios patológicos. 

(VASCONCELOS, 2004, p. 47)” 

 

Para o eminente autor, o bem-estar do homem é influenciado por seis fatores: cor, luz, 

som, aroma, forma e textura. Tais elementos têm grande impacto no paciente – tanto física 

como psicologicamente – a ponto de uma instalação de tratamento bem projetada ter papel 

significativo na cura dos usuários.  

 

 

3. COR 

 

Desde o classicismo grego, filósofos como Aristóteles, Platão e Sócrates criaram 

hipóteses sobre a cor e sua relação com a natureza. No entanto, apenas no ano de 1672 é que o 

cientista inglês Isaac Newton publicou um estudo em que teoriza a ideia sobre as cores dos 

corpos. Nos dias de hoje, a cor é entendida como uma sensação gerada nos órgãos visuais 

derivada do reflexo que a luz tem sobre os objetos. A superfície de determinado corpo tem a 

capacidade de absorver ou refletir os raios luminosos, variando a quantidade, qualidade e forma 

em que são recebidos, gerando diferentes estímulos visuais. Cada estímulo é caracterizado 
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particularmente de acordo com tamanho, proximidade, luz e cor, e, portanto, a percepção visual 

é distinta a cada pessoa.  

A cor está presente no cotidiano dos seres humanos, podendo ser utilizada de diversas 

maneiras e produzindo diferentes sensações. Se aproveitada de forma correta, ela se torna uma 

grande ferramenta para o equilíbrio dos ambientes, podendo gerar sensações tanto positivas – 

bem-estar, tranquilidade, facilidade de comunicação interpessoal – quanto negativas – agressão, 

desestímulo, irritação, entre outros. 

Basicamente, a cor é dividida na percepção – sensação – e na radiação luminosa – matiz. 

Nelas, consideram-se tanto elementos físicos, como a luz e o sistema visual, quanto 

psicológicos.  

Elas podem ser divididas em dois grupos principais: frias e quentes. O conceito de 

temperatura das cores foi criado pelo psicólogo alemão Wilhelm Wundt para caracterizar as 

sensações que as cores geravam no ser humano. Segundo ele, as cores quentes são as 

relacionadas ao fogo – vermelho, amarelo e laranja e suas derivadas – localizadas ao lado direito 

do círculo cromático. Já as cores frias são relacionadas à água, sendo estas azul, verde e violeta, 

e suas derivadas – posicionadas ao lado esquerdo do círculo cromático. (Figura 1) 

 

 

Figura 1 - Círculo Cromático. Fonte2 
Na percepção visual do usuário, a cor apresenta três características básicas em sua 

composição (Figura 2): 

                                                           
2 Disponível em https://www.todamateria.com.br/cores-complementares/ 

https://www.todamateria.com.br/cores-complementares/
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 Matiz: a diferença de uma cor para outra; 

 Saturação: potencial da cor (relação de forte x fraco); 

 Luminosidade: relação de claro e escuro; 

 

 

Figura 2 - Características das cores. Fonte3 

 

A partir disso, a cor define a identidade dos espaços, pessoas e objetos, e suas escolhas 

vão além de questões estéticas, podendo buscar, por exemplo, equilíbrio e harmonia. 

  

 

3.1. A Cor no Ambiente de Tratamento 

 

Há alguns anos, os hospitais no Brasil eram projetados pensando apenas em sua 

funcionalidade, onde todos os ambientes eram tratados da mesma forma, não havendo diferença 

de necessidades, público ou quaisquer outros fatores de personalização. É indubitável, contudo, 

que, para a boa recuperação de um paciente, é necessário, dentre outros fatores, um espaço 

adequado para seu tratamento e reabilitação.  

A Política Nacional de Humanização refere-se à ambiência hospitalar como o 

“tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações 

interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, humana e resolutiva, considerando 

alguns elementos que atuam como catalisadores de inter-relação homem x espaço” (BRASIL, 

2004, p. 5). 

                                                           
3 Disponível em http://velas-artes.blogspot.com/2014/01/a-cor.html 

http://velas-artes.blogspot.com/2014/01/a-cor.html
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Segundo Harlley Alves (2012), “a cor é instrumento que auxilia na recuperação dos 

pacientes, favorece o trabalho dos profissionais e influi na imagem interna do hospital”. Desta 

feita, para tanto, deve-se levar em consideração cada espaço e sua determinada função.  

O olho humano se adapta facilmente às situações ambientais. Quando os ambientes de 

um hospital, clínica, UPA, estão fora de equilíbrio e harmonia, os pacientes e funcionários 

tendem à aceitação de tais fatores inconscientemente, causando uma queda de produtividade. 

Visto isso, o processo de mudança vem atuando de forma positiva para que o ambiente – onde 

pessoas correm risco de vida e equipes trabalham sob tensão – não seja mais um motivo de 

estresse, e sim de ajuda mental e psicológica.   

Visando a uma maior produtividade, o Hospital Infantil Nelson Mandela, localizado em 

Johanesburgo – África do Sul, foi projetado em torno de seis alas, cada uma com sua própria 

especialidade, com uma escala humana reconfortante e familiar para as crianças (Figura 3). 

 

  

Figura 3 - Hospital Infantil Nelson Mandela em Johanesurgo - África do Sul. Fonte4 
 

Cada ala apresenta uma identidade projetual distinta, sendo bem visada pelas cores das 

paredes e brises horizontais, que mudam a cada departamento. Isso gerou um aumento no 

perímetro do edifício e plantas pouco profundas, resultando em mais luz natural para a 

edificação e proporcionando espaços de tratamento próximos de janelas, com vistas para a 

paisagem externa e pátios internos entre as alas do hospital (Figura 4). 

 

                                                           
4 Disponível em: https://constructionreviewonline.com/2014/11/nelson-mandela-childrens-hospital-to-be-ready-

in-2016/ 

https://constructionreviewonline.com/2014/11/nelson-mandela-childrens-hospital-to-be-ready-in-2016/
https://constructionreviewonline.com/2014/11/nelson-mandela-childrens-hospital-to-be-ready-in-2016/
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Figura 4 - Fonte5 
 

Muitos estudos mostram que toda imagem transmite uma informação e é recebida por 

um receptor, o qual irá interpretá-la de acordo com as suas influências culturais. Dessa maneira, 

a possibilidade de transformar um ambiente hospitalar através das cores é muito grande, de 

modo a torná-lo mais confortável e agradável, gerando, assim, um bem-estar do paciente e, 

consequentemente, aumentando sua capacidade de interação com o espaço saudável e 

humanizado.  

Como visto anteriormente, as cores são classificadas entre quentes e frias, cada uma 

com propriedades diferentes. As cores quentes tendem a dar uma sensação de calor, secura, 

proximidade, além de ser estimulante.  

O vermelho, por exemplo, tem característica de estimular o sistema nervoso aumentando 

a atividade cerebral, acelerar os batimentos cardíacos, a respiração e a pressão arterial. Já as 

cores frias são o oposto, sendo leves, úmidas e parecendo distantes, os objetos parecem menores 

causando a sensação de um ambiente maior, possuindo efeito calmante. O azul, por exemplo, 

além de tranquilizante, provoca sensações de higiene e frescor e estimula a produtividade 

(Figura 5). 

 

                                                           
5 Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/883040/hospital-infantil-nelson-mandela-sheppard-robson-

plus-john-cooper-architecture-plus-gapp-plus-ruben-concept-section 

https://www.archdaily.com.br/br/883040/hospital-infantil-nelson-mandela-sheppard-robson-plus-john-cooper-architecture-plus-gapp-plus-ruben-concept-section
https://www.archdaily.com.br/br/883040/hospital-infantil-nelson-mandela-sheppard-robson-plus-john-cooper-architecture-plus-gapp-plus-ruben-concept-section
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Figura 5 - Fonte6 

As cores nos ambientes podem ser aplicadas com diferentes intenções. Alguns exemplos 

são: deixar em destaque um elemento construtivo ou objeto importante; tornar um ambiente 

mais aconchegante; criar uma atmosfera diferenciada no ambiente, etc.  

Outra característica da cor no espaço de tratamento é o conforto térmico do local. Muitas 

vezes, independentemente da temperatura ambiental, as pessoas podem sentir mais frio em 

ambientes de cores frias.  

A localização do edifício deve ser levada em conta quando se tem uma escolha de cores 

devido a sua posição, incidência da luz solar e absorção ou retenção de calor dos materiais 

escolhidos. 

A maioria dos espaços relacionados à saúde apresentam pouca iluminação natural, 

paredes brancas – que ofuscam a visão – e pisos escuros. Quando há um equilíbrio entre cores 

quentes e frias, o resultado é um ambiente com aspecto vivo e animado, que acaba refletindo 

nos pacientes e funcionários, tornando estes mais despertos para realizar suas atividades 

corretamente.  

Deve-se sempre lembrar que o uso da cor precisa atender às necessidades específicas de 

cada ambiente, levando em consideração seu uso, o público que o frequenta, as condições 

estéticas e necessidades específicas, gerando ainda conforto visual ao usuário e estabelecendo 

integração com os demais espaços.  

Ambientes humanizados e coloridos adequadamente são imprescindíveis para um 

estabelecimento de saúde ideal que proporcione conforto e tranquilidade aos pacientes e equipe 

hospitalar.  

 

 

                                                           
6 Disponível em: http://www.pandita.net/cores-para-ambientes.html 

http://www.pandita.net/cores-para-ambientes.html
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3.2. Cromoterapia 

 

No ano de 1976 a Organização Mundial de saúde reconheceu a Cromoterapia como uma 

Terapia Alternativa, juntamente com a Homeopatia, Terapia Ortomolecular, Terapia Quântica, 

entre outros.  

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), a medicina alternativa é “um 

conjunto amplo de práticas de atenção de saúde que fazem parte da própria tradição do país 

e estão integradas no sistema sanitário principal”. 

 Aduz o Mestre Choa Kok Sui (1992), engenheiro químico e fundador da Pranic Healing 

Moderna, que a Cromoterapia é a ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a 

harmonia do corpo, da mente e das emoções.  

A natureza está sempre em busca do equilíbrio. A cromoterapia atua como coadjuvante 

em outros tratamentos terapêuticos, sendo uma técnica suave que torna o organismo mais 

receptivo a estes. Ela está baseada nas sete cores do espectro solar, podendo alterar ou manter 

as vibrações do corpo, provendo, dessa forma, bem-estar e equilíbrio.  

Para Camargo (1997), a cor representa vida em forma de ondas luminosas. Elas emitem 

vibrações que interagem no nosso campo energético, detectando se o corpo está ou não em 

equilíbrio.  

De acordo com Farina (1990), o amarelo atua sobre o sistema nervoso simpático e 

parassimpático. Aumenta a pressão arterial, a pulsação e a respiração. Usado em excesso, pode 

gerar problemas gástricos, como indigestão, gastrites e úlceras.  

Para Walker (1995), a cor laranja induz o apetite, o relaxamento e reduz a frequência do 

fluxo sanguíneo, potencializando o sono. Já o vermelho atua na liberação de epinefrina, com 

efeitos metabólicos, aumenta a pressão do sangue, do pulso, da respiração e do apetite. 

 A cor vermelha pode também atuar contra a depressão, hipocondria, paralisias parciais 

e melancolia. Pode estimular as células cerebrais, aumentar o apetite e a sensação do olfato 

(BONTEMPO apud GUSMÃO, 1998).  

O violeta atua em vários órgãos, equilibrando o sistema simpático e parassimpático. 

Estimula o baço, cérebro e ossos, acalma os músculos cardíacos e o sistema linfático, diminui 

a fome e equilibra os níveis de potássio e sódio, segundo Walker (1995). Para Bontempo apud 

Gusmão, tem as mesmas indicações que a cor azul e é eficaz contra a anemia (1998).  

Segundo Amber (2000), a cor verde é do nitrogênio. Atua na formação dos músculos, 

ossos e células e sobre o sistema nervoso simpático, diminuindo a tensão dos vasos sanguíneos 

e a pressão arterial. Atua também no sistema nervoso como sedativo, ajudando contra insônia 
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e irritação. Além de um estabilizador emocional, a cor verde é desinfetante, germicida, 

antisséptica e bactericida.  

Desse modo, o tratamento combinado com a Cromoterapia pode utilizar várias técnicas 

para equilíbrio e harmonização, como efeitos da luz e do espectro solar, lâmpadas coloridas, 

alimentação natural, contato com a natureza entre outros, enfatizando sempre a estabilidade das 

cores. Dessa maneira, o local torna-se acolhedor e confortável, gerando bem-estar aos pacientes 

e funcionários.  

 

4. A LUZ 

 

No latim lux, luz é o agente físico o qual permite que os objetos sejam visíveis. A luz 

visível é formada por um conjunto de ondas eletromagnéticas que, em contato com os olhos, 

sensibiliza a retina e desencadeia o mecanismo da visão. Essas ondas são provenientes de cargas 

elétricas oscilantes. 

Segundo experimentos realizados pelo físico inglês Thomas Young (1773-1829), a 

sensação visual da cor vinda através da luz visível é provocada nos seres humanos pelo 

comprimento de onda da radiação, conhecido como frequência. A luz visível com maior 

comprimento de onda – menor frequência – provoca a sensação do vermelho. Já na situação 

contrária, quando estiver na maior frequência, tem-se o violeta.  

Quando um raio de luz branca solar atravessa um prisma de vidro, ela resulta na 

superposição de infinitas cores. A decomposição dela se explica pela diferença no valor da 

velocidade de propagação de cada luz colorida no meio material.  

 A luz pode ser dividida entre natural e artificial. A luz natural é aquela autogerada pela 

natureza e se divide em um espectro de cores visíveis dos raios. O espectro contém também luz 

com comprimentos de ondas mais curtos e mais longos, conhecidos como raios ultravioletas e 

infravermelhos – ambos não visíveis ao olho humano. O sol é considerado a principal fonte de 

luz natural, sendo uma fonte primária de luz. Já a Lua difunde a luz de uma fonte primária, 

portanto é denominada como corpo iluminado.  

 Por sua vez, a luz artificial é gerada por fontes de energia não naturais, v.g., as lâmpadas. 

Esta pode ser controlada de acordo com as vontades e necessidades do ser humano, 

monitorando sua intensidade, quantidade e qualidade para determinadas situações. Não 

obstante, não possui um espectro de ondas tão variado quanto a luz natural, sendo menos 

benéfica ao homem. 
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4.1. A luz no espaço de tratamento  

 

 A NBR 5413 estabelece valores de iluminâncias em serviço para a iluminação artificial 

em interiores. Para a realização de um projeto de iluminação de hospitais, clínicas e áreas de 

saúde, o profissional de arquitetura deve estar atento a essas diretrizes.  

 Segundo Fonseca (2000), a luz é capaz de influenciar o sistema endócrino e o relógio 

biológico, bem como o desenvolvimento sexual, a regulação de estresse e fadiga e a supressão 

da melatonina.  

 Conforme supramencionado, a iluminação é dividida em natural e artificial.  Além de 

redução do consumo de energia, a luz natural pode ser utilizada em espaços de tratamentos para 

diversos fatores, dentre eles a absorção de cálcio e fósforo para o crescimento e fortalecimento 

dos ossos e controle da profilaxia viral e infecções, melhorando a capacidade física do paciente 

e aumentando a quantidade de oxigênio do sangue.  

 Segundo Vera Lucia Dutra Mascarello (2005), o contato visual com o meio externo e a 

utilização adequada da luz natural é fundamental tanto para o psicológico do paciente – 

proporcionando a continuidade no ritmo biológico, dando noção de temporalidade – quanto 

para o edifício, melhorando sua eficiência energética e diminuindo o uso de iluminação artificial 

e ar-condicionado.  

A iluminação artificial é aquela vinda da energia elétrica. Durante o projeto de 

iluminação do espaço, o profissional deve se atentar à qualidade e quantidade da luz. Observam-

se os ensinamentos de Vania Paiva Martins (2004): 

 

“Quanto à quantidade, deve-se lembrar que a percepção individual varia segundo os 

locais e a atividade, se contínua ou intermitente. Já a qualidade depende do índice de 

expressões e temperatura de cor. Por exemplo, a luz branca natural, cujo espectro é 

contínuo e completo, tem índice de expressão e cores igual a 100. (MARTINS, 2004, 

p. 2)”. 

 

 Para um bom projeto de iluminação artificial, deve-se, portanto, ter muito cuidado com 

o tipo de lâmpada escolhida, o brilho excessivo, contrastes que ela pode ou não causar, tamanho 

e posições adequados.  

 

 

4.1.1. Estudo de caso: Hospital Sarah Fortaleza. 
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 A rede Sarah de Hospitais de Reabilitação foi fundada em Brasília, em 1960, pelo então 

Presidente da República Juscelino Kubitschek. Projetados por João da Gama Figueiras de Lima, 

conhecido como Lelé, os hospitais da rede Sarah são conhecidos internacionalmente através de 

sua arquitetura única.  

 O que se destaca, entretanto, é o uso da iluminação e ventilação natural que o arquiteto 

projetou para suas obras, dispensando o uso de ar condicionado e diminuindo o risco de infecção 

hospitalar.  

 O Hospital Sarah Fortaleza é um dos melhores exemplos de projeto e, de acordo com 

Lelé, é o mais bem resolvido dentre os seus projetos. Seu sistema de ventilação é feito através 

de galerias, e o sistema construtivo é misto.  

Observando a figura 6, nota-se que 80% dos ambientes são ventilados e iluminados 

naturalmente, onde apenas ambientes considerados especiais possuem a presença de ar-

condicionado – como as salas de cirurgia.  

 

 

Figura 6 -. Fonte7 

                                                           
7 Disponível em: http://www.infohab.org.br/encac/files/2007/ENCAC07_1441_1450.pdf 

http://www.infohab.org.br/encac/files/2007/ENCAC07_1441_1450.pdf
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 Para que os pacientes pudessem tomar banho de sol e para garantir um pé direito maior, 

o arquiteto projetou solários, que nos apartamentos são individuais (Figura 7): 

 

 

Figura 7 -. Fonte:8 

 

A superfície convexa dos sheds evita a radiação de calor para dentro. Contendo galerias 

de ventilação, os ambientes possuem uma única saída de ar, na parte inferior das paredes (Figura 

8). 

 

 

Figura 8 - Fonte9 

A cobertura metálica do jardim é formada por vigas de metal apoiadas sobre pilares 

periféricos. As lâminas metálicas apoiadas nas vigas funcionam como brises, protegendo o 

ambiente interno da exposição direta da luz solar e da chuva, além de permitirem a ventilação 

                                                           
8 Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip-transformadores/joao-filgueiras-lima-o-lele 
9 Disponível em: http://www.infohab.org.br/encac/files/2007/ENCAC07_1451_1460.pdf 

https://revistatrip.uol.com.br/trip-transformadores/joao-filgueiras-lima-o-lele
http://www.infohab.org.br/encac/files/2007/ENCAC07_1451_1460.pdf
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cruzada e criarem contrastes de luz e sombra no interior, proporcionando relações lúdicas. Esses 

brises possuem um sistema mecânico de automação, permitindo a mudança de sua inclinação 

de acordo com a posição do Sol (Figura 9). 

 

 

Figura 9-. Fonte10 

 

 

5. RELAÇÃO DO HOMEM COM O ESPAÇO  

 

 Segundo Vasconcelos (2004), o ser humano está inserido num espaço onde desenvolve 

suas ações. Essa ligação que o homem tem com o ambiente é tão estreita que se estabelece entre 

ambos uma relação de interação, onde este recebe e interage com os estímulos provenientes do 

meio. Para Almeida (1995), os eventos perpetrados pelos seres humanos ocorrem no espaço, 

consequentemente o corpo é sujeito do espaço, e o espaço arquitetural experimentado no dia a 

dia.  

 Vasconcelos afirma que para a percepção, é necessário antes de tudo condição física e 

psicológica do observador e do seu contexto social e cultural ao qual está, além da capacidade 

do ambiente de gerar informações necessárias que relacionem a pessoa com o espaço.  

 A antiga classificação Aristoteliana entende que o homem observa o ambiente através 

de seus sentidos – visão, tato, paladar, audição e visão. Estes expõem diferentes estímulos que 

o corpo recebe do exterior. Entretanto, em 1966, James Gibson, psicólogo americano conhecido 

pelos estudos e teorias da percepção visual, contesta tal teoria, afirmando que o mundo externo 

não está baseado apenas em sensações provocadas por estímulos recebidos, mas em detectar as 

informações dadas pelo ambiente em que o indivíduo está inserido. Para Gibson (1966), os 

                                                           
10 Disponível em: http://www.sarah.br/a-rede-sarah/nossas-unidades/unidade-fortaleza/ 

http://www.sarah.br/a-rede-sarah/nossas-unidades/unidade-fortaleza/
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sentidos são classificados consoante o ser humano atua para obter as informações do meio 

externo, sendo que estas se baseiam em: 

 Sistema de orientação: contato mecânico com o ambiente.  

 Sistema auditivo: ondas provenientes de vibrações. 

 Sistema hepático: difusão de substâncias voláteis para as fontes de origem. 

 Sistema olfato-paladar: contato químico com o ambiente por meio da ingestão de 

alimentos. 

 Sistema visual: Projeção de um objeto, através do reflexo da luz gerando a visão.  

 Os sistemas de Orientação e Hepático não estão vinculados nas teses Aristotelianas. 

Observa Gibson que o Sistema de Orientação detecta a organização do ambiente, mantendo a 

posição ereta do corpo, bem como pela sensação do corpo no espaço tridimensional. Este 

coopera com os demais canais servindo-lhes como base.  

 Já o Sistema Hepático é formado por receptores localizados em tecidos e ligamentos 

que juntos trabalham na percepção de estímulos externos ao corpo. É responsável pela sensação 

gerada pelo toque, pela mudança de temperatura e pela distinção dos movimentos.  

Segundo Vasconcelos (2004), é de extrema importância o conhecimento dos canais 

sensoriais para o arquiteto, visto que, através do projeto, ele pode atribuir aos espaços elementos 

que em conjunto façam com que a informação transmitida para o usuário seja reforçada. 

 

 

6. TEORIA DE GESTALT 

 

 No início do século XX, pesquisadores alemães formaram a Escola Gestalt. Max 

Wertheime (1880-1943), Wolfgang Kohler (1887-1967) e Kurt Koffka (1886-1940) criaram 

leis da psicologia da percepção organizacional que ordenam o surgimento da imagem visual, 

conhecidas como Leis da Gestalt. Segundo eles, não se pode conhecer o todo através de partes, 

mas sim as partes através do todo, e só pela percepção total o cérebro pode captar, decodificar 

assimilar uma imagem ou conceito. 

 Tal teoria afirma que o cérebro humano atua na percepção dos elementos constitutivos 

agrupando-os de acordo com as características que possuem entre si. A partir disso, a percepção 

ocorre através da decomposição e recomposição imediata das partes em relação ao todo.  

 Para Alves (2012), a clareza aplicada na arquitetura atua na forma como volume 

tridimensional e tem como propriedades formato, cor, posição e orientação, tamanho e textura. 
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A facilidade na compreensão dos elementos construtivos depende de sua simplicidade, pois 

quanto mais simples, mais fácil de separá-las como formas independentes.  

Ensina Lima (2010) que o homem tende a enxergar elementos próximos como um único. 

A semelhança se baseia em objetos com uma mesma característica visual – seja ela a cor, a 

forma, textura, tamanho, etc. – e a repetição de uma dessas características forma grupos, criando 

um padrão harmonioso na edificação. Portanto, os elementos construtivos não precisam ser 

idênticos entre si, mas para serem agrupados precisam de algo em comum, tornando-os da 

mesma família.  

 As Leis da Gestalt são importantes na arquitetura, pois estudam orientação, 

compreensão e interpretação da visão e da forma que o ser humano enxerga o meio à sua volta.  

Ela é composta por 8 princípios: 

 Primeiro Princípio – a Lei da Pregnância: A pregnância mensura o nível de facilidade em 

que identificamos e compreendemos algo visualmente. Portanto, a pregnância de um objeto 

define o quão rápido ele é percebido e assimilado pelo homem, e a eficiência da 

comunicação com a mensagem enviada ao receptor.  

 Segundo Princípio – a Lei da Unidade: Esta lei é fundamental no processo de criação, pois 

está presente na organização e disposição dos elementos. Ela se aplica quando há a presença 

de um elemento em comum em várias partes, seja ele dado pela forma, cor, tamanho, etc.  

 Terceiro Princípio – a Lei da Segregação: Segundo a Gestalt, o cérebro humano tem a 

capacidade de diferenciar objetos, mesmo que sobrepostos, devido à variação de forma e 

estética entre um elemento e outro. 

 Quarto Princípio – a Lei da Proximidade: Este princípio dita que nosso cérebro processa 

elementos muito próximos uns dos outros e encaixados harmoniosamente como um 

conjunto ou unidades.  

 Quinto Princípio – a Lei da Semelhança: Elementos que apresentam cor ou forma 

semelhantes são agrupados pelo cérebro como uma só unidade.  

 Sexto Princípio – a Lei da Unificação: Um objeto formado por unidades pode ser 

harmonioso ou não. Quando ocorre uma igualdade entre pregnância, proximidade, unidade 

e semelhança num mesmo composto, tem-se a unificação perfeita. 

 Sétimo Princípio – a Lei da Continuidade: É a tendência dos objetos por seguir uma linha 

fluida e gradativa através de linhas, cores, formas, etc.  

 Oitavo Princípio – a Lei do Fechamento: É a tendência que o cérebro tem de fechar ou 

concluir formas inacabadas.  
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7. INTEGRAÇÃO INTERIOR X EXTERIOR  

 

Raquel Kaplan (1977), professora de psicologia da Universidade de Michigan, afirma 

que as pessoas prescindem de esforços para figurar como receptores dos estímulos da natureza. 

Uma distração, mesmo que simples, decorrente de uma paisagem, já conduz o organismo ao 

descanso e reestabelecimento. 

 Embora cada indivíduo encontre conforto e bem-estar em diferentes estímulos da 

natureza, muitos deles podem ser relacionados ao símbolo atribuído a cada elemento. Para 

Malkin (1991), a água pode ser associada ao início da vida e à purificação; as folhas do outono 

podem representar o início de uma nova etapa; pedras simbolizam força e resistência; e o arco-

íris simboliza esperança.  

 Vasconcelos (2004) destaca que o aspecto mais importante da natureza é a sua mudança 

constante. Os elementos em movimento são o que despertam a curiosidade e prendem a atenção 

do homem, proporcionando, assim, estímulos sensoriais e evitando a monotonia e o tédio. 

Sendo a natureza rica em estímulos sensoriais, torna-se a principal terapia para a qualidade de 

vida de qualquer pessoa.  

 O contato com a natureza é considerado um dos aspectos mais importantes na 

humanização hospitalar, visto que nela encontramos por completo estímulos sensoriais 

causados pelos seus elementos, auxiliando no processo de cura do paciente.  

 Após comprovado o efeito positivo que o contato com a natureza gera nos usuários, 

Gruffydd propôs algumas diretrizes projetuais que devem estar presentes no espaço exterior em 

contato com o paciente. Para isso, são definidas algumas características arquitetônicas que se 

tornam responsáveis por promover o contato com o ar livre.  

 Jardins externos: espaço ao ar livre entre os edifícios do complexo construído, projetado 

para utilização do público em geral. Normalmente é composto por passeios, bancos e 

uma paisagem agradável para a contemplação.  

 Pátio central: geralmente é o espaço principal da edificação. Deve ser visível a partir da 

entrada principal do edifício, com fácil acesso. É constituído de árvores para sombrear, 

flores, algum elemento com água e mobiliário flexível.  

 Terraço jardim: localizado na cobertura do edifício, caracteriza-se como uma grande 

sacada. Além de permitir integração entre os usuários – tanto pacientes e 
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acompanhantes, quanto funcionários – normalmente apresenta uma vista privilegiada 

do entorno.  

 Jardins terapêuticos: espaço ao ar livre ou jardins internos, são projetados 

especificamente para ajudar no tratamento. Compostos por plantas que na sua maioria 

possuem propriedades de cura e despertam os sentidos, provocam estímulos positivos 

ao usuário.  

 Jardins internos: pequenos jardins localizados no interior da edificação. Ocupam 

normalmente uma área que pode ser vista ou acessada através das salas de espera.  

 Como visto, uma referência em arquitetura hospitalar são os projetos da Rede Sarah, 

assinados por Lelé. O Hospital do Aparelho Locomotor, localizado na cidade de Salvador/BA, 

é um exemplo de como a relação interior x exterior foi fundamental para o arquiteto. Os 

ambientes internos estão conectados aos jardins externos que rodeiam o edifício por meio de 

grandes paredes de vidro, corredores externos, jardins que adentram na volumetria e até leitos 

que se estendem a pequenas varandas.  

 

      

Figura 10 -                                                                   Figura 11 - Fonte11 

 

 

 

8. O PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL 

 

De acordo com Angerami-Camon (2001), a psicologia hospitalar busca contingenciar o 

sofrimento no paciente e em seus familiares. Quando se trata de crianças, o desafio é ainda 

maior, já que é limitada a capacidade de assimilar a situação vivida. Isso provoca sentimentos 

                                                           
11 Disponíveis em: https://www.archdaily.com.br/br/01-36653/classicos-da-arquitetura-hospital-sarah-

kubitschek-salvador-joao-filgueiras-lima-lele 

https://www.archdaily.com.br/br/01-36653/classicos-da-arquitetura-hospital-sarah-kubitschek-salvador-joao-filgueiras-lima-lele
https://www.archdaily.com.br/br/01-36653/classicos-da-arquitetura-hospital-sarah-kubitschek-salvador-joao-filgueiras-lima-lele
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de medo, angústia e ansiedade, uma vez que o hospital ou local de tratamento é desconhecido, 

o que causa uma ruptura com seu ambiente natural e modifica seus hábitos e cotidiano. 

Para López (1998), o indivíduo doente se sente fragilizado e incapaz de se defender, 

momento que demanda cautela e que o torna também partícipe de seu tratamento. Segundo 

Sabates e Borba (1999), a criança pode entender a hospitalização como abandono ou até um ato 

de punição de seus pais, manifestando reações emocionais negativas e potenciais 

comportamentos regressivos.  

Whaley e Wong (1999), no livro ‘Enfermagem pediátrica: elementos essenciais e 

intervenção afetiva’, indicam fases que a criança hospitalizada apresenta: 

 1a - Fase do protesto: reagem de maneira agressiva com a separação dos pais. Choram e 

gritam, recusando a atenção de qualquer pessoa diferente.  

 2a - Fase do desespero: a criança já não chora mais e a depressão fica evidente. Ela se torna 

menos ativa, desinteressada por brincadeiras e isola-se dos outros. 

 3a - Fase do desligamento/negação: a criança ajustou-se à ‘perda’ dos pais. Fica mais 

interessada nas visitas, brinca e forma relacionamentos, muitas vezes superficiais. 

Para Lima (1996), quando a proposta de assistência a essas crianças passa a ser 

humanizada, essa experiência hospitalar se torna menos estressante emocionalmente. Dentre 

todas as instalações hospitalares, a área de lazer ou sala de atividades é onde a criança distancia-

se temporariamente do seu estado psicológico abalado, podendo trabalhar seus sentimentos em 

uma atmosfera confortável.  

 

 

8.1. A Importância do Brincar no Ambiente de Tratamento 

 

A humanização hospitalar infantil busca melhorar a qualidade do atendimento com base 

nos conceitos de saúde. Para Corrêa (2007), importa que aqueles em contato com crianças 

identifiquem a necessidade de tratar a doença sem prejuízo da compreensão da criança como 

um todo, a qual demanda cuidados específicos.  

A relação do brincar para a criança é importante tanto para a socialização, no 

desenvolvimento da autoconsciência e criatividade, quanto para o sentido sensório-motor, além 

de diminuir o estresse causado pela hospitalização. A brincadeira favorece diversão, expressão 

de sentimentos e emoções que o paciente está vivenciando.  

Para Collet e Oliveira (2002), é necessário que a criança tenha um preparo especial para 

minimizar os efeitos dos procedimentos dolorosos. Utilizando brinquedos como um meio de 
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aliviar essas tensões, pode-se tornar mais real o ambiente que ela está inserida, ao invés de 

fantasiar o que irá lhe acontecer. A utilização de brinquedos terapêuticos torna as crianças mais 

cooperativas durante os procedimentos, proporcionando um melhor relacionamento com o 

profissional de saúde. 

Segundo o art. 1º da Lei n° 11.104, de 21 de março de 2005, “os hospitais que ofereçam 

atendimento pediátrico contarão, obrigatoriamente, com brinquedotecas nas suas 

dependências”. 

De acordo com Macedo (2008), a brinquedoteca hospitalar permite: a interiorização e 

expressão de vivências da criança doente pela atividade lúdica; auxiliar na recuperação da 

criança hospitalizada; amenizar os traumas psicológicos ocorridos na internação; estimular o 

desenvolvimento global da criança; enriquecer as relações familiares; desenvolver hábitos de 

responsabilidade e trabalho; dar condições para que as crianças possam brincar de forma 

espontânea; ajudar a despertar interesse por uma nova forma de animação cultural que possa 

diminuir a distância entre gerações; criar um espaço de convivência de interações espontâneas 

e desprovidas de qualquer preconceito; provocar um tipo de relacionamento que respeite as 

preferências das crianças e que assegure os seus direitos. 

Para Cunha (2007), a brinquedoteca hospitalar é um espaço mágico, diferente, que faz 

as crianças brincarem de faz-de-conta, devendo haver vários brinquedos, desde casinhas de 

bonecas a jogos de armas. Pode também haver um espaço para que a criança consiga matar 

saudades de sua casa, como uma saleta para assistir televisão, livros de histórias, revista de 

quadrinhos, jogos de quebra-cabeças com vários graus de dificuldade, teatrinho de fantoches, e 

outros. Deve apresentar, também, um espaço para desenvolver atividades como artes plásticas 

ou artesanato. 
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Figura 12  Fonte:12  

 

 

9. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi elaborado com a intenção de estudar como o ambiente de saúde pode 

afetar no processo de tratamento infantil, buscando elementos arquitetônicos capazes de gerar 

estímulos sensoriais nos pacientes.   

Partindo de pressupostos teóricos que estudam como o homem se relaciona com o meio 

inserido, buscou-se no edifício formas de auxiliar o processo de entendimento do espaço 

concebido, como visto através da psicologia Gestalt, segundo a qual o indivíduo entende o todo 

através de suas partes independentes entre si.  

É notório que, atualmente, os hospitais, clínicas e espaços voltados à saúde estejam 

começando a se preocupar não apenas em tratar do paciente, mas promover um espaço cada 

vez mais salubre, confortável e que se aproxime de sua realidade por meio de espaços 

humanizados. Para isso, os profissionais responsáveis pelo projeto estão buscando melhorias e 

soluções projetuais capazes de transformar o ambiente em que o paciente está inserido. 

Evidentemente, a constante disseminação sobre este tema representa uma abertura crescente 

para a elaboração de projetos melhores.  

Para o tratamento de pacientes pediátricos, devem-se levar em consideração diversos 

fatores, sendo o principal deles o psicológico da criança. Esta apresenta pouca maturidade 

mental para lidar com o processo de hospitalização e fragilidade da mente, apresentando 

reações, na maioria das vezes, negativas. Tendo em vista tais aspectos, cuidados especiais 

devem ser tomados visando a um maior conforto e aceitação do paciente infantil. 

Considerando as especificidades citadas, pode-se notar que as técnicas analisadas neste 

estudo são de grande auxílio na evolução do enfermo.  
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