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RESUMO 

 

 

 

 

 

Este trabalho avaliou a qualidade do ar interior, do ponto de vista 

biológico e físico-químico do edifício hospitalar “Complexo de Doenças Infecto-

contagiosas Dr Clementino Fraga”, localizado em João Pessoa – Paraíba, 

utilizando-se da técnica “Square Sampling”, do método de amostragem de ar por 

impactação com acelerador linear e com séries de dados de temperatura, 

umidade do ar, velocidades e direção dos ventos interno e externo à edificação, 

coletados in loco, cujos resultados, comparados com os indicadores 

recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 

apresentaram níveis inaceitáveis de contaminação do ar. 

 

 

 

Palavras Chave: Qualidade do ar interior, Infecção hospitalar, 

arquitetura hospitalar, ventilação natural. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This work has evaluated the quality of indoor air, from both biological 

and physicochemical points of view, in the “Complexo de Doenças Infecto-

contagiosas Dr. Clementino Fraga”, João Pessoa - Paraíba, using the “Square 

Sampling” technique, the air-exposing method by impactation with a linear 

accelerator, and a series of temperature, air humidity and speed and direction of 

internal and external winds data, collected in loco, and whose results, once 

compared with the indicators recommended by the “Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária” – ANVISA (Portuguese for Sanitary Vigilance National 

Agency), have shown unacceptable levels of air contamination 

 

 

 

Key words: Indoor air quality, Hospital infection, hospital 

architecture, natural ventilation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

A World Health Organization (1998) dispondo sobre a qualidade do ar 

em ambiente interior, relata que alguns fatores referentes à arquitetura das 

edificações, ao número de pessoas no ambiente e à recirculação do ar podem 

também promover a disseminação de microrganismos pelo ar. 

 

No que se refere à arquitetura das edificações, observa-se que a 

grande maioria dos hospitais, que vêm sendo construídos apresenta uma 

volumetria muito rígida, em que a utilização de recursos naturais de iluminação e 

ventilação é rejeitada na maioria dos ambientes, generalizando, 

desnecessariamente, o emprego de condicionamento de ar e de iluminação 

artificial.  

 

Existem profissionais que defendem a criação de ambientes fechados, 

totalmente climatizados, em nome da garantia da qualidade do ar, como atitude 

de controle da proliferação de bactérias e microrganismos. Entretanto, esses 

profissionais esquecem de chamar a atenção para o fato de que esses sistemas 

de ventilação e de condicionamento de ar artificial são fontes de 

desenvolvimento de colônias de microrganismos. Por esta razão, necessitam de 

limpeza e manutenção adicionais, uso de filtros especiais nas entradas e saídas 

de ar, especialmente nas áreas críticas. 

 

Do ponto de vista das soluções arquitetônicas, o tratamento das 

variáveis termoambientais, decorrentes das condições climáticas inerentes ao 

clima quente-úmido, permite alternativas de projeto que contemplem o 

acondicionamento natural do edifício, considerando os diferentes graus de 

exigências das atividades desenvolvidas nos Estabelecimentos Assistenciais de 

Saúde, como é o caso do clima da cidade de João Pessoa. 

 

Neste sentido, a ventilação natural é uma entre outras técnicas que 

deve interagir na concepção do projeto arquitetônico, adaptando-o às 
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características climáticas e microclimáticas do sítio onde está inserido, levando 

em consideração o potencial de ventilação. 

 

Entretanto, o desprezo a estudos que priorizam o uso de técnicas 

naturais de climatização, para estabelecimentos assistenciais de saúde tem 

reproduzido uma tipologia hospitalar não condizente com a realidade tropical da 

cidade de João Pessoa, contribuindo para o aumento do recurso à climatização 

artificial que, além de gerar fontes de calor para o meio urbano, contribui para o 

aumento do consumo de energia em conseqüência de um uso indiscriminado de 

sistemas de condicionadores de ar. Em unidades urbanas, domésticas ou 

comerciais, o uso de sistemas de condicionadores de ar representa em média 

cerca de 40 a 60% do custo do consumo de energia. Em Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde (EAS), o mesmo se repete com uma peculiar agravante: a 

qualidade do ar interior está sempre vinculada à expectativa de perfeito 

funcionamento do sistema de ar condicionado central. 

 

Um dos principais problemas encontrados para a melhoria da 

qualidade do ar, no interior dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) 

se deve ao fato de que sua importância não é reconhecida pela unanimidade das 

pessoas responsáveis por sua definição. Nos últimos anos a qualidade do ar em 

E.A.S. entrou na lista dos mitos de infecção hospitalar, onde a maior 

preocupação tem se dado em como resolver os problemas de instalações 

contaminantes, sem o mesmo rigor de normalização e controle dos processos 

construtivos. 

 

A comunidade científica reconhece que infelizmente são muitas as 

dificuldades encontradas para determinar com segurança a causa da infecção 

contraída nos hospitais, considerando os fatores associados, pois estes fatores 

extrapolam a condição clínica do paciente, envolvendo a complexidade do 

ambiente externo. Por esta razão, nas últimas décadas, o tema infecção 

hospitalar tem sido abordado de forma cada vez mais aprofundada e pesquisado 

como uma importante questão de saúde pública, econômica e social. 

 

A crescente especialização nas Instituições de Saúde e o 

desenvolvimento de equipamentos específicos, embora não ao alcance de todos, 
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têm minimizado, de certa maneira, as questões relativas à qualidade do ar e aos 

controles de temperatura e de umidade local. Neste sentido, destacam-se 

também a normalização de padrões das Instituições de Saúde e a melhoria nos 

níveis de exigências dos usuários, que vêm contribuindo para incrementar a 

demanda por ambientes cada vez mais controlados. 

 

As mudanças conceituais, acerca dos mecanismos transmissores de 

agentes infecciosos, possibilitaram uma maior compreensão do papel do espaço 

físico na prevenção de infecções. Hoje, sabe-se que a maioria dos casos de 

infecção hospitalar é conseqüência do desequilíbrio da flora humana e não do 

ambiente externo onde a maior forma de transmissão de doenças se dá através 

das mãos ou de procedimentos invasivos. Quanto à ventilação, como agente 

veiculador de germens, o grande risco consiste nos microrganismos que se unem 

aos grãos de poeira em suspensão e que através do vento se propagam. No 

entanto, para que se efetive a contaminação, a predisposição e a vulnerabilidade 

do paciente são os fatores mais determinantes. 

 

Infelizmente, os hospitais tendem a ser ambientes onde existe uma 

concentração de microrganismos prejudiciais à saúde. Desta forma, muitos 

estudos têm sido conduzidos, objetivando traçar a provável rota de 

contaminação no interior do edifício, a partir da suspensão de partículas no ar, 

consistindo parcialmente ou inteiramente de microrganismos que permanecem 

viáveis nos aerossóis eliminados. Estas partículas têm a característica de 

resistência à permanência no ar e de manter a sua infectividade por um longo 

período. 

 

Embora o uso do ar condicionado seja indispensável em alguns 

ambientes hospitalares, em função da natureza das atividades e (ou) dos 

equipamentos a eles inerentes (como a sala de cirurgia), ou da exigência de 

controle especial das condições ambientais e da qualidade do ar, para o controle 

da infecção, a climatização artificial não é essencial à maioria dos setores de um 

hospital, sendo muitas vezes até indesejável, a exemplo, das áreas de espera da 

unidade de diagnóstico e de tratamento ambulatorial de doenças infecto-

contagiosas como a tuberculose e a hanseníase (FREIRE, 2002). 
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Em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), especializados no 

tratamento de doenças infecto-contagiosas, um dos principais cuidados na 

prevenção e controle da infecção deve ser proveniente de uma boa qualidade do 

ar interior com uma boa taxa de renovação através de uma efetiva ventilação 

cruzada natural e/ou artificial. Nesse caso, o risco biológico de transmissão de 

algumas doenças deve ser avaliado em todo o estabelecimento e em todas as 

áreas de atendimento e/ou circulação de pacientes.  

 

Diante do exposto, mediante a necessidade de investigar o papel da 

ventilação natural como agente veiculador de microrganismos, esta pesquisa 

apostou no potencial estudo do caso do Complexo de Doenças Infecto-

contagiosas Dr. Clementino Fraga, situado na cidade de João Pessoa, em sua 

posição referencial no tratamento especializado no estado da Paraíba. 

 

Assim, este estudo teve como objetivo analisar a qualidade do ar no 

interior do edifício hospitalar considerando as variáveis termoambientais 

determinadas pelas condições climáticas externas locais e as variáveis de projeto 

arquitetônico para controle do microclima interior. 

 

A estrutura de apresentação do trabalho desenvolvido está definida em 

nove capítulos. No capitulo 2, procede-se a uma revisão dos estudos 

antecedentes, contendo referências sobre a contribuição do ar na transmissão de 

doenças e a relação das condições termoambientais com a qualidade do ar 

interior. Na seqüência, com o capitulo 3, delimita-se o universo de estudo, 

caracterizando o objeto de pesquisa. Um breve histórico da arquitetura hospitalar 

é realizado no capitulo 4. No capitulo 5, define-se a base teórica da pesquisa. O 

capitulo 6 descreve os métodos e técnicas utilizados na pesquisa, organizados 

em etapas de trabalho. Os resultados da pesquisa são apresentados no capitulo 

7 e analisados e discutidos no capitulo 8. Finalizando, com o capitulo 9, 

apresenta-se as conclusões, antecedendo as referências bibliográficas. 

 

Os resultados desta pesquisa visam contribuir para a discussão sobre a 

importância da solução do projeto de arquitetura na prevenção de infecção 

hospitalar. Pretende ainda auxiliar os profissionais da área de saúde no 

planejamento de edifícios hospitalares para a valorização da ventilação e 
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iluminação natural nos ambientes funcionais, que demandam sistemas comuns 

de controle das condições ambientais higrotérmicas e de controle de qualidade 

do ar, bem como no atendimento às exigências de controle ambiental 

estabelecidas a partir das relações postas entre os edifícios de saúde e a 

estrutura urbana local. 
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2 ESTUDOS ANTECEDENTES 

 

 

 

 

Ao longo dos anos, estudos e pesquisas nacionais e internacionais têm 

se mobilizado na busca do aprimoramento de mecanismos de prevenção de 

infecção hospitalar, em que o meio ambiente específico assume atenção especial.  

 

Segundo um relatório apresentado pelo governo da Inglaterra, no ano 

de 2000, cinco mil pessoas morreram e mais de cem mil adoeceram vitimas de 

infecção hospitalar. Este relatório indicou que, na Escócia, morreram mais 

pessoas vítimas de infecção hospitalar do que de acidentes no trânsito. O 

Centers for Disease Control and Prevention (2000) estima que mais de dois 

milhões de pacientes por ano adquirem infecções nos hospitais norte-americanos 

enquanto são hospitalizados para tratamento de saúde, com um numero de 88 

mil de mortes (MILLS, 2003). No entanto, a rotina microbiológica de amostragem 

ambiental tem considerado a participação do ambiente, quando comparado com 

as demais fontes, como responsável por aproximadamente 15% dos casos de 

infecção hospitalar (SIQUEIRA, 2000; LACERDA et al., 2003). 

 

Enquanto as pessoas são consideradas fontes de infecção primária, o 

meio ambiente constitui o reservatório e a via de transmissão do microrganismo. 

O assunto seria simplificado caso se pudesse estabelecer a relação entre os 

níveis de contaminação do ambiente e os índices de infecção. De um modo geral, 

o ambiente inanimado, desde que adequadamente limpo ou com carga 

microbiana em níveis toleráveis, não implica diretamente infecções hospitalares.  

 

Fernandes (2000) relata que, embora o meio ambiente seja 

considerado, pela comunidade médica científica, como de menor importância na 

incidência de infecção hospitalar, alguns profissionais têm confundido menor 

importância com irrelevância. Acrescenta ainda, que o ambiente inanimado não 

pode ser encarado como tal, e que, além disso, seu papel é de menor 

importância somente após a instalação de medidas básicas de controle de 

contaminação ambiental. 
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Karman & Fiorentine (1994) consideram que a prevenção e o controle 

de infecção passam por um Planejamento Hospitalar Preditivo que vise, no 

âmbito da segurança, dotar os projetos arquitetônicos e de engenharia, ainda na 

fase de elaboração, de barreiras, de proteções, de meios e de recursos físicos, 

funcionais e operacionais, capazes de contribuir para a prevenção de infecção 

hospitalar, sem resvalar em soluções paliativas, menos confiáveis ou menos 

técnicas, relacionadas a pessoas, ambientes, circulações, práticas, equipamentos 

e instalações. 

 

Embora o meio ambiente tenha um menor papel na transmissão de 

infecção hospitalar, no que diz respeito à qualidade do ar, o cuidado nos 

ambientes destinados à realização de procedimentos com maior controle do risco 

de passagem de germes (de pessoa para pessoa, de pessoa para ambiente e de 

ambiente para pessoa), tem se revelado um fator importante na prevenção e 

controle de infecção.  

 

Alguns estudos consideram o ar como uma importante fonte de 

transmissão de infecção no meio ambiente hospitalar, onde a circulação do ar 

fresco, filtrado e em temperatura adequada tem se revelado um meio eficaz para 

a remoção da contaminação bacteriana por ele transportada. No entanto, 

nenhuma taxa de infecção hospitalar aerotransportada exata está disponível, 

visto que muitas dessas infecções aparecem em casa depois da hospitalização do 

paciente, razão pela qual as taxas de infecção hospitalar adquirida são 

provavelmente menosprezadas. 

 

Schaall (1991) em seus estudos estima em 10% a contribuição do ar 

na transmissão de infecções hospitalares. Nos últimos anos, a taxa de infecção 

hospitalar adquirida global situou-se entre 5-10% na Europa e América do Norte 

(Emmerson 1995). No entanto, essas taxas variam amplamente entre os 

diferentes ambientes hospitalares e variam de 1% nos consultórios 

oftalmológicos e psiquiátricos para aproximadamente 30% em unidade de 

terapia intensiva (CDC 1985). 
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Nos últimos anos, muitos estudos foram desenvolvidos sobre o tema 

infecção hospitalar, e, hoje em dia, a avaliação do nível de contaminação 

microbiana do ar em lugares de risco é considerada um passo básico para 

prevenção de infecção (WHYTE et al. 1992). 

 

No que se refere à infecção hospitalar aerotransportada, Pelczar et al. 

(1981) relata a sua ocorrência a partir da suspensão de partículas no ar, 

consistindo parcialmente ou inteiramente de microrganismos.  

 

 

Os organismos introduzidos no ar podem ser transportados ao longo de 
alguns poucos centímetros ou algumas milhas; alguns morrem em 
questão de segundos; outros sobrevivem por semanas, meses ou mais. O 
destino final dos microrganismos transportados pelo ar é governado por 
um conjunto complexo de circunstancias, incluindo as condições 
atmosféricas (umidade, luz solar, temperatura), as dimensões das 
partículas portadoras dos germes e a natureza dos microrganismos, ou 
seja, o grau de suscetibilidade ou resistência de uma espécie particular ao 
novo ambiente físico ou sua capacidade de formar esporos ou cistos 
resistentes (PELCZAR et. al. 1981). 

 

 

Pannuti (1997) relata que, embora cuidados para conter a 

disseminação de aerossóis venham sendo tomados, surtos de varicela em 

hospitais transmitidos pelo ar têm sido relatados. Eickhoff (1993 apud Workshop 

by Healthy Buildings, 2000) acrescenta que vírus de sarampo e rubéola também 

podem ser disseminados pela rota aerotransportada Assim como os vírus 

entéricos, influenza e parainfluenza podem ser transmitidos pelo ar (SAWYER 

1988 apud WORKSHOP BY HEALTHY BUILDINGS, 2000). 

 

Breiman (1990 apud PANNUTI 1997 p.450), em demonstrações 

recentes, por PCR, de DNA do vírus da varicela-zóster, em amostras colhidas em 

ambientes contíguos aos quartos de isolamento de pacientes com varicela e 

herpes-zóster, comprovam as dificuldades de controle da transmissão de 

doenças aerotransportadas, apesar destas unidades terem sido construídas 

adequadamente e de possuírem gradiente negativo de pressão.  

 

Andrade & Angerami (1999), destacam os fatores relacionados ao 

ambiente, dentre as práticas para o controle da infecção hospitalar, onde 
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predominam a preocupação com as medidas de higiene, o processamento de 

artigos médico-hospitalares e a estrutura física do hospital. 

 

No que se refere à estrutura física, devido à necessidade quase 

constante de atualização e expansão dos serviços médicos, reformas e 

construção são ocorrências comuns em estabelecimentos de saúde. onde são 

lançados esporos de fungos e bactérias durante reformas, manutenção e 

construção. Os esporos são pequenos e permanecem durante muito tempo 

aerotransportados podendo atingir longas distâncias. Exposição para esporos de 

fungos se constitui em uma ameaça muito séria para os pacientes 

imunocomprometidos.  

 

O Center for Disease Control and Prevention (CDC, 1986) aponta 

freqüentes pneumonias hospitalares, causadas por Aspergillus spp que foram 

isolados do ar não filtrado, na poeira em suspensão causada por reformas ou 

construção de edifícios, em superfícies horizontais e no sistema de ventilação, 

causando danos a pacientes imunodeprimidos. 

 

Embora os registros de diferentes espécies de fungos associados a 

doenças em pacientes imunocomprometidos transmitidos pelo ar sejam 

esporádicos, infecções fúngicas estão relacionadas ao Aspergillus. Os primeiros 

surtos de aspergilose invasiva1 apareceram em 1974, atingindo pacientes com 

leucemia e transplante renal; nos anos seguintes, outros surtos foram 

registrados e sempre associados à contaminação do ar com esporos de 

Aspergillus (PERRAUD et al., 1987; DEWHURST et al., 1990; STOUT et al., 1982; 

FIELDS et al., 1989 apud PANNUTI, 1997). Casos de aspergilose têm sido 

relatados como produtos de infecção hospitalar e evidenciado três principais 

elementos que contribuem para a doença: a presença de paciente 

imunodeprimido; a insuficiência dos equipamentos de tratamento de ar e a 

presença de construção ou reforma dentro ou em áreas do próprio lote do 

serviço de saúde ou ainda de lotes vizinhos, a eles adjacentes (CORNETT et al. 

(1999).  

                                                
1 São fungos agentes de micoses profundas, isto é, invadem órgãos e tornam-se sistêmicas. 
Fungos que independente dos status imunológico do hospedeiro produzem infecção micótico: 
Paracoccidioides brasiliensis, Histoplsma capsulatum, Blastomyces dermatitides, Coccidicides 
immitis, Aspergillus fumigatus, Cryptoccus neoformans. 
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A ABNT NBR 7256:2005 – Tratamento de ar em estabelecimentos 

assistenciais de saúde (EAS) – Requisitos para projeto e execução das 

instalações, chama a atenção para reparos, reformas, ampliações ou obras de 

qualquer porte em EAS que liberam no ar poeiras e fungos Aspergillus spp e 

outros microrganismos, nocivos para os pacientes imunodeprimidos, assim como 

obras de escavação, demolição e construção externas na proximidade do EAS, 

que podem elevar a concentração no ar ambiente de poeira e de Aspergillus spp 

e outros microrganismos em níveis predominantemente superiores ao normal. 

 

Cornet et al.. (1999) compararam a superfície do ambiente 

contaminado por Aspergillus, em 3 Unidades do Departamento de Hematologia 

de um hospital, durante 3 períodos: antes, durante e após a reforma. O 

resultado demonstrou que houve uma contaminação significativa nas amostras 

por Aspergillus durante o período de reforma. 

 

Carter e Barr (1997 apud MUNHÓZ & SOARES, 2000) em seus estudos 

relatam surtos de aspergilose relacionados às reformas e construções, 

destacando o tipo de instituição, pacientes e a cadeia epidemiológica (Tabela 

01). 
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Tabela 01 - Principais doenças relacionadas a edificações 
Fonte: MUNHÓZ & SOARES, 2000 
 

 
Surtos Hospitalares Relacionados a Reformas e Construções 

 
Agente 
Etiológico 

Hospital 
 

Grupo de Risco 
 

Atividade Contaminação Total 
de 
Casos  

Total 
de 
óbitos 

Aspergillus 
flavus.  
A.fumigatus 
A.niger 

Militar Neoplasias 
Corticoterapia 

Reforma Ambiente 
Interno 

11 11 

A.fumigatus 
 

Veteranos Transplante Renal Reforma Fundo falso no 
teto 

3 1 

Aspergillus 
Zigomicetos 

Pediátrico Neoplasias Construção 
e reforma 

Ambiente 
demolido 
Sistema de Ar 
condicionado 
Tráfego 

5 5 

Aspergillus 
Zigomicetos 

UTI 
NeonataL 

Prematuridade Reforma Fundo falso no 
teto 

2 2 

Aspergillus 
flavus 

Universitário Neoplasias 
Pneumopatas 

Construção Sistema de Ar 
condicionado 

22 1 

Legionella 
sp 

Veteranos Imunocomprometidos 
Neoplasias 
Transplante Renal 

Construção Ambiente 
Externo 

49 15 

Legionella 
sp 

Psiquiátrico Enfermaria com 
janela aberta nas 
proximidades do 
jardim 

Construção 
e 
Manutenção 
do gramado 

Aérea 81 12 

 

 

Para Feldmam (1995 apud GAVA, 2002, p.19), um programa de 

monitoramento para contaminantes do ar como poeira, esporos de Aspergillus 

fumigatus e endotoxinas pode ser um instrumento valioso no controle da saúde 

publica e ambiental. 

 

Pesquisas de métodos de detectação e identificação de microrganismos 

têm sido desenvolvidas a partir de uma necessidade cada vez maior de 

monitoramento do ar interior em conseqüência do surgimento de sintomas 

associados aos microrganismos presentes. 

 

Para Pelczar et. al. (1981) o grau de contaminação do ar interno é 

influenciado por fatores tais como as taxas de ventilação, o número de pessoas 

que ocupam o ambiente, a natureza e o grau de atividade exercida. 

 

Estudos apresentados por Fisk e Rosenfeld (1997); Seppanen et al.. 

(1999) demonstraram um aumento na incidência de enfermidades respiratórias 
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causadas por agentes infecciosos (vírus e bactérias) quando associados à alta 

densidade de ocupantes no ambiente e às características de ventilação do 

edifício. Acrescenta ainda que criando estratégias de tratamento do ar, tais como 

filtragem, renovação do ar, procedimentos de desinfecção e controle de diferença 

de pressão nos ambientes, pode ajudar no controle da incidência de 

enfermidades. 

 

Alguns estudos mostram a relação entre as condições térmicas e de 

umidade com a qualidade do ar. Siqueira (2000), em seus estudos, relacionou o 

aumento da temperatura do ar interior com os sintomas da SED (Síndrome do 

Edifício Doente) e com a percepção de piora da qualidade do ar interior.  

 

Seppanen et al.. (1999), demonstraram que, embora a ventilação não 

seja o único determinante da qualidade do ar interior, resultados na melhoria da 

saúde de seus ocupantes foram relacionados ao aumento da taxa de ventilação. 

 

Apesar de muitos estudos, alguns dos quais aqui citados, terem sido 

desenvolvidos sobre a qualidade do ar interior em estabelecimentos de saúde, 

muito ainda há de ser pesquisado relativo à metodologia, à interpretação de 

dados e aos níveis máximos aceitáveis de contaminação no interior do ambiente 

hospitalar. Medidas de avaliação dos impactos causados pela contaminação do ar 

sobre a saúde são muito complexas, embora valiosas na saúde pública e 

ambiental. Por isso a necessidade de continuar avançando no conhecimento 

cientifico desta problemática.  
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3 UNIVERSO DE ESTUDO 

 

 

 

 

O Complexo de Doenças Infecto-contagiosas Dr. Clementino Fraga 

localiza-se na cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba. Esta cidade 

está situada na porção oriental a 7 08̉ S e 34° 53̉ W. Em conseqüência da sua 

localização geográfica, a cidade de João Pessoa se caracteriza por temperaturas 

médias anuais elevadas, sem estações térmicas, no entanto, com estação úmida 

definida. Possui um regime pluviométrico acentuado, concentrado nos meses de 

maio, junho e julho, com umidade relativa do ar elevada, com apenas dois 

meses secos. 

 

Segundo a classificação bioclimática de Köppen (1884 complementada 

e atualizada para os dias atuais -, figura 01), o clima de João Pessoa é do tipo 

mediterrâneo ou nordestino subseco, com temperatura média anual em torno de 

25°C e umidade relativa do ar em torno de 80% (SILVA, 1999). 
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Figura 01: Regiões bioclimáticas do Estado da Paraíba segundo classificação de Köppen 
Fonte: Atlas do Estado da Paraíba, apud Silva, 1999. p.28. 
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O Complexo de Doenças Infecto-contagiosas Dr. Clementino Fraga se 

localiza no bairro de Jaguaribe, parte sudoeste da cidade de João Pessoa, 

próximo à reserva florestal de 515 ha da Mata do Buraquinho, com uso 

residencial predominante e pouco adensado. Portanto com poucas superfícies 

para acúmulo de radiação solar direta, o que proporciona a existência de uma 

temperatura mais amena (figura 02). 
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Figura 02: Planta da cidade de João Pessoa 
Fonte: Plano Diretor de João Pessoa (1992) 
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3.1 Caracterização do objeto de estudo 

 

 

O Complexo de Doenças Infecto-contagiosas Clementino Fraga é um 

hospital de médio porte, responsável pela política de assistência e atendimento 

aos portadores de doenças infecto-contagiosas, com referência ao tratamento 

especializado no Estado da Paraíba. O estabelecimento atende o público em 

geral, de forma gratuita, e é mantido pela Secretaria de Saúde do Estado.  

 

Inicialmente criado para o atendimento dos pacientes portadores de 

tuberculose, o hospital funcionava na antiga Maternidade do Estado, no bairro de 

Jaguaribe. No entanto, a necessidade de um hospital destinado aos pacientes 

portadores de doenças infecciosas levou à construção de um novo prédio. 

Construído em 1959, o edifício apresenta algumas características encontradas na 

arquitetura moderna, como a flexibilidade na planta a partir de uma modulação 

estrutural, a presença de grandes panos de aberturas com vidro e venezianas e o 

predomínio da valorização da função sobre a forma. 

 

Atualmente o hospital tem capacidade para 64 leitos e atende em 

média 500 pacientes/dia nos serviços de diagnóstico e tratamento ambulatorial 

de dermatologia sanitária, pneumologia sanitária, infectologia, no tratamento de 

portadores de DST/HIV/AIDS e outras doenças infecto-contagiosas. No momento 

encontra-se em reforma e ampliação, para recuperar a estrutura física existente, 

implementar os serviços para o atendimento das demais doenças infecto-

contagiosas e aumentar para 148 o número de leitos de internação. Depois de 

concluída a obra de ampliação, o hospital terá uma área de 9.400,00m² 

aproximadamente. 

 

O hospital está implantado em um terreno com área de 18.096,30m², 

com forma geométrica irregular limitando-se, ao Norte, com a Av. Cap. José 

Pessoa, ao Sul, com a rua Ester Borges Bastos, a Oeste com a rua Professor 

Renato Carneiro da Cunha e, a Leste, com o Hospital Napoleão Laureano. As três 

ruas lindeiras são pavimentadas, no entanto, apenas duas são importantes para 

o sistema viário local por serem vias pelas quais circula o transporte coletivo. 
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Figura 03: Foto aérea do Hospital  
Fonte:Prefeitura Municipal de João Pessoa - SEPLAN 

 

 

O entorno imediato é constituído por residências unifamiliares e 

algumas instituições de serviços. As edificações vizinhas, em sua maioria, são de 

um único pavimento (Figura 03). 

 

O partido arquitetônico adotado é do tipo pavilhonar, com um só 

pavimento. O edifício em funcionamento é composto por três blocos em 

paralelos, que contém as áreas de internação, ligados por uma circulação a um 

bloco maior destinado à administração, ao ambulatório, a serviços de apoio e 

diagnóstico e à terapia. Os demais blocos encontram-se em construção. 

 

O partido estrutural recorre a pilares e vigas em concreto armado e 

laje inclinada, definindo a cobertura em uma água, cumprindo as paredes em 

alvenarias apenas a função de vedação. Esta solução resulta em pé direito alto, o 

que proporciona amplas aberturas, localizadas em toda extensão do edifício. A 

solução demonstra uma preocupação no que diz respeito à iluminação e à 

ventilação naturais disponíveis na região, no planejamento inicial de todo o 

edifício, posta pelo entendimento sanitarista da época de garantir penetração da 

radiação solar e de ventilação cruzada nos principais ambientes. No entanto, 

Hospital Clementino Fraga 

 Hospital Clementino Fraga

Hospital Napoleão Laureano

 
Rua Ester Borges 

 

Rua Prof. Renato Carneiro da Cunha

 

 

Av. Cap. José Pessoa
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percebe-se que essa valorização foi perdendo-se ao passar dos anos com as 

mudanças de atividades, administrações ou reformas no edifício. 

 

O bloco que contém o ambulatório, os serviços de apoio, a 

administração e o de diagnóstico e de terapia é seccionado por uma circulação 

que percorre todo o hospital no sentido transversal do terreno, ficando suas 

maiores fachadas orientadas para as direções norte-sul. 

 

Os setores de diagnóstico e de tratamento ambulatorial de doenças 

infecto-contagiosas, como a tuberculose e a hanseníase, se distribuem ao longo 

de duas circulações, sendo uma destinada à circulação de pacientes, funcionários 

e de acesso às internações e a outra à circulação de pacientes externos e 

visitantes ao mesmo tempo em que é utilizada como área de espera (Figura 04). 

Essa distribuição torna a maioria dos ambientes desses setores, à exceção de 

alguns consultórios, da sala de enfermagem, da sala de demonstração, do 

hospital-dia, da recepção e espera, dependente de iluminação e ventilação 

artificial. Dentre os ambientes destacados, chamamos a atenção para o ambiente 

de recepção e espera do tratamento ambulatorial, responsável pelo registro, 

triagem e espera dos pacientes do hospital com uma área de 62 m², onde se 

misturam pacientes com doenças infecto-contagiosas e acompanhantes.  
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1 Consultórios; 10 Administração; 19 Em Construção; 
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3 Sala de Demonstração; 12 Raio X;  
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Materias; 
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8 Almoxarifado; 17 Internação Tuberculose;  
9 Cozinha; 18 Internação em reforma;  
 
 
 
Figura 04 – Esquema da Implantação do Hospital – Desenho sem escala 

 

 

Os blocos em paralelo, que contêm a internação, são intercalados por 

pátios e jardins e interligados transversalmente por um longo corredor de 

circulação com amplas janelas baixas (Figura 05). Esses pátios e jardins, de 
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acordo com a concepção inicial do hospital, que previa o atendimento à 

tuberculose, têm por finalidade proporcionar ventilação e iluminação natural, 

com o objetivo de diminuir o risco de contágio da doença que poderia se dar pelo 

ar.  

 

CORTE ESQUEMÁTICO 10 5 10 15

 

 

CE CE

 
Figura 05 – Corte transversal - blocos de internação 

 

Os blocos de internação organizam-se a partir de uma circulação 

central, no sentido longitudinal do terreno (sul-norte), ficando para a orientação 

leste as enfermarias e para o oeste os ambientes de apoio. Nesta lateral, as 

janelas são do tipo de correr, em veneziana com madeira e vidro, possuem 

peitoril de 1.40m e uma altura de 3,10m e se encontram distribuídas ao longo de 

toda extensão do edifício. À orientação oeste, onde se localizam os ambientes de 

apoio, as aberturas estão posicionadas a 2,30m do piso, na maior extensão do 

edifício. 

 

Quanto aos ambientes que compõem a planta física do hospital, 

segundo o risco de transmissão de infecção classificados pelo Ministério da Saúde 

através da RDC50/2002 em áreas críticas, semicríticas e não-críticas, se 

encontram distribuídos como segue na figura 06. 
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Figura 06: Esquema da Implantação do Hospital segundo zoneamento quanto ao risco de 
transmissão de doenças – Desenho sem escala 

 

 

No que diz respeito ao zoneamento do hospital, a partir do estudo das 

unidades funcionais, estas se localizam conforme representado na figura 07. 
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1/2/3/4       Atendimento Ambulatorial 
5/6/11/12   Apoio ao Diagnóstico e Terapia 
7/8             Apoio Logístico 
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Figura 07: Esquema da Implantação do Hospital segundo zoneamento das unidades 
funcionais - Desenho sem escala 

 

 

3.2 Delimitação do objeto de estudo 

 

 

No hospital em estudo, dentre os ambientes que merecem especial 

atenção, destacam-se as áreas de atendimento da pneumologia e dermatologia 

sanitária, que cuidam dos programas de “Controle e acompanhamento de 
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doenças transmissíveis” através do diagnóstico e tratamento ambulatorial de 

doenças, como a tuberculose e a hanseníase, que necessitam de especial 

controle da qualidade interna do ar. Nestes ambientes, não é permitido o uso de 

sistemas de condicionadores de ar e as condições especiais de controle da 

qualidade do ar ficam a cargo de uma efetiva ventilação cruzada de ar natural ou 

provocada por sistemas mecânicos de ventiladores e exaustores.  

 

No sentido do caráter experimental investigativo dos objetivos da 

pesquisa, o presente trabalho limitou-se a analisar a qualidade do ar nos 

ambientes de espera da unidade de ambulatório e da circulação de acesso às 

unidades de internação, considerando-se as exigências de ventilação e de 

exaustão e as estratégias do projeto de arquitetura utilizadas na implantação do 

edifício e da precariedade de recursos. 
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4 ARQUITETURA HOSPITALAR: UM BREVE HISTÓRICO  

 

 

 

 

Na história da assistência à saúde, a arquitetura vem buscando dar 

respostas de ordem física, conforme as específicas transformações científicas e 

tecnológicas no tempo. 

 

Durante séculos, os hospitais eram locais onde as pessoas doentes 

eram isoladas. A assistência, entretanto, contraditoriamente impelia aqueles sob 

cuidados médicos a ambientes sombrios, úmidos, sem higiene e sem iluminação 

natural. Exemplos desses locais eram os leprosários da Idade Média. Esses 

edifícios eram geralmente localizados fora da cidade e tinham por finalidade o 

abrigo a viajantes e o acolhimento de pessoas gravemente doentes para uma 

morte digna (FERNANDES, 2000). 

 

O hospital também era essencialmente uma instituição de assistência 

aos pobres, bem como de exclusão e separação, isolando os mais pobres e os 

doentes, como forma de minimizar os riscos à sociedade. O objetivo do edifício 

era muito mais de proteger os que estavam fora do que o atendimento aos 

pacientes. Segundo Foucault (1979, p. 88) “o mecanismo da exclusão era o 

mecanismo do exílio, da purificação do espaço urbano”.  

 

 

O hospital permanece com essas características até o começo do século 
XVIII e o Hospital Geral, lugar de internamento, onde se justapõem e se 
misturam doentes, loucos, devassos, prostitutas, etc., é ainda, em 
meados do século XVII, uma espécie de instrumento misto de exclusão, 
assistência e transformação espiritual, em que a função médica não 
aparece (FOUCAULT, 1979, p. 102). 

 

 

Esse mecanismo de exclusão, de exílio, foi suscitado pela lepra e 

substituído mais tarde por um outro modelo político-médico, dessa vez, 

estabelecido contra a peste. Um modelo não mais de exclusão, mas de 
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internamento; não mais de isolamento fora da cidade, mas, ao contrário, de 

análise minuciosa da cidade. 

 

Nessa época acreditava-se que o ar tinha influência direta sobre o 

organismo humano por veicular miasma ou porque as qualidades de frio, quente, 

úmido, poluído, quando elevadas, agiam diretamente sobre o organismo. O ar 

era considerado um dos grandes fatores patogênicos no meio urbano. Neste 

sentido, a preocupação em manter a qualidade do ar na cidade era fundamental, 

o que passava pelo controle de lugares potencialmente geradores de doenças, 

endemias ou epidemias, como os cemitérios, os ossuários, os matadouros e 

hospitais no intuito de manter o bom estado de saúde da população (FOUCAULT, 

1979). 

 

Para a localização dos hospitais, era essencial que se ajustassem ao 

estudo sanitário da cidade, de forma a afastar a característica de lugar sombrio 

no centro da cidade, para onde as pessoas se dirigiam no momento da morte e 

onde se difundiam miasmas, ar poluído, água suja e etc. (FOUCAULT, 1979). 

 

 

Figura 08 – Ilustração feita em 1828 mostrando que o Hospital de Cheisea (Londres) (4) 

utilizava água (1) contaminada pelo esgoto da cidade (2), além de sofrer poluição aérea 

vinda de uma fábrica (3) 

Fonte: Miguel Munhoz – Arquitetura Hospitalar  
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As transformações ocorridas no século XVIII, sobretudo com os 

avanços da medicina, possibilitaram que os hospitais passassem a exercer uma 

ação terapêutica mais efetiva. A partir da vigência deste conceito surge um novo 

olhar sobre o hospital, onde as questões de ordem funcional e espacial têm uma 

nova importância para o processo de concepção projetual. O hospital deixa de 

ser um local onde as pessoas eram internadas para morrer e passa a ser um 

local de cura e medicalização. 

 

A consciência do hospital como instrumento de cura aparece por volta 

de 1780 “e é assinalada por uma nova prática: a visita e a observação 

sistemática e comparada dos hospitais” (FOUCAULT, 1979, p. 99). A partir de 

1775, é realizada na Europa uma série de viagens, destacando-se entre elas a do 

inglês Howard e o francês Tenon que realizaram pesquisas sistemáticas em 

hospitais, prisões e lazaretos, a pedido da Academia Real de Ciências, como 

forma de ajudar a reconstrução do Hotel-Dieu2 de Paris. Essas visitas relataram a 

precariedade dos edifícios hospitalares pesquisados, chamando atenção para as 

características funcionais, fornecendo informações sobre o número de doentes 

por hospital, a relação entre o número de doentes por leitos e a área útil do 

hospital, a extensão e o pé direito das salas, o volume cúbico de ar por paciente 

e a taxa de mortalidade e de cura em cada hospital (FOUCAULT, 1979, SILVA, 

2001 e RIQUIER, 1998). 

 

A partir desta investigação fica clara uma correlação entre os 

fenômenos patológicos e espaciais; ou seja, uma relação entre a taxa de 

mortalidade e as condições espaciais. Tal fato é atribuído à proximidade entre 

algumas áreas funcionais (enfermarias de feridos próximas de enfermarias de 

parturientes, ou doentes de febre-maligna na mesma enfermaria de feridos), aos 

                                                
2  A reconstrução do Hotel Dieu provoca discussões acaloradas sobre a questão hospitalar na França. 
O Hotel Dieu era um hospital construído em 829 dC, considerado o mais antigo de Paris. No começo 
do séc. XVIII, um incêndio chama a atenção da opinião publica para as condições deploráveis desse 
hospital; durante os seguintes 50 anos sua reconstrução será debatida. Os problemas do Hotel Dieu 
passam então em 1758 a ser responsabilidade da Academia de Ciências. Em 1772 ocorre um novo 
incêndio ainda maior do que o do começo do século. Em 1788 a Academia de Ciências de Paris deu 
início a uma discussão para elaboração do novo programa hospitalar criando uma comissão para 
opinar sobre a reconstrução do Hotel Dieu, cuja comissão era composta entre outros por Lavoisier, 
Laplace, Tenon e Daubeton (MIQUELIN, 1992, p. 43)  
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deslocamentos (a circulação de pessoas no interior do hospital), em particular a 

trajetos espaciais de materiais limpo/sujo/contaminado, à ventilação etc. Para 

Tenon esta trajetória “deve explicar vários fatos patológicos próprios do 

hospital”. (FOUCAULT, 1979, p. 100) 

 

Tudo isto mostra que o hospital, em sua estrutura espacial, é um meio 

que intervém sobre o doente. “A arquitetura hospitalar é um instrumento de cura 

de mesmo estatuto que um regime alimentar, uma sangria ou um gesto médico. 

O espaço hospitalar é medicalizado em sua função e seus efeitos. Esta é a 

primeira característica da transformação do hospital no final do século XVIII”. A 

arquitetura do hospital deve ser fator e instrumento de cura. (FOUCAULT, 1979, 

p. 109) 

 

As pesquisas desenvolvidas por Tenon resultam em um conjunto de 

normas arquitetônicas e funcionais, bem como em uma série de regras de 

organização interna do hospital, como forma de impedir o perigo do contágio, 

entre as quais: a separação dos pacientes internados por sexo, por tipo de 

doenças e a interdição ao uso de leitos coletivos3 (SILVA, 2001 e RIQUIER, 

1998). Como conseqüência, Tenon propõe um modelo pavilhonar horizontal do 

espaço hospitalar (SILVA, 2001). Esse modelo era baseado na enfermaria aberta 

ou futuramente conhecida como enfermaria “Nightingale”4 (Figura 09).  

                                                
3
 Nesta época, a utilização de cada um dos leitos hospitalares por vários pacientes ao mesmo 
tempo é corrente. Cada uma das imensas enfermarias abrigava em torno de quarenta leitos e o 
número de pacientes por leito chegava a oito. Os pacientes permaneciam nus ao longo de todo o 
período em que estavam hospitalizados ( SILVA, 2001, parte 1/6, p.6). 
 
4 A enfermeira Florence Nightingale, em suas nota sobre hospitais questionava a teoria dos 
“miasmas”. Baseada nas suas experiências da guerra da Criméia, ela sugeria que os defeitos dos 
hospitais existentes residiam principalmente na falta de padrões adequados de iluminação e 
ventilação naturais, áreas mínimas por leito e na própria superlotação. A partir das observações 
sobre o sistema pavilhonar ela estabeleceu as bases e dimensões do que ficou posteriormente 
conhecida como “enfermaria Nightingale”. Era basicamente um salão longo e estreito com os leitos 
dispostos perpendicularmente em relação às paredes perimetrais; um pé direito generoso, e 
janelas altas entre um leito e outro de ambos os lados do salão garantiam ventilação cruzada e 
iluminação natural. As instalações sanitárias ficavam numa das extremidades com ventilação em 
três faces do bloco. Locais para isolamento do paciente terminal, escritório da enfermeira chefe, 
utilidades, copa e depósito ocupavam o espaço intermediário entre o salão e o corredor de ligação 
com outros pavilhões. Um posto de enfermagem é implantado no centro do salão, onde também 
ficava o sistema de calefação (quando existente) ou lareira... A “Enfermaria Nightingale” constitui-
se no elemento mais importante e característico da anatomia do hospital no fim do século XIX. 
Essa anatomia dividia as funções de internação, cirurgia e diagnósticos, consultórios para 
atendimento ambulatorial e de casualidade, administração e serviços de apoio em edifícios / 
construções especificas e mais apropriadas a cada uso (MIQUELIN, 1992, p. 46). 
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Com a adoção desta forma, que permitia a ventilação cruzada e uma 
excelente iluminação natural, Tenon acreditava ter resolvido o que era 
considerado o maior produtor de insalubridade nos hospitais: a 
estagnação do ar e a umidade. Ele efetuou também uma série de estudos 
volumétricos para estabelecer a relação entre as dimensões de cada 
pavilhão de enfermos e o número de leitos das enfermarias como meio de 
assegurar o volume mínimo ideal de ar renovado para cada paciente 
(SILVA, 2001, parte1/6, p.4).  
 

 

 
 
Figura 09: Enfermaria “Nightingale” St Thomas 1857 
Fonte: “Hospitals” apud Miquelin, 1992.p.47 – Desenho sem escala 

 

 

O Hospital Laribosière, construído em Paris (figura 10), é um exemplo 

deste modelo sugerido por Tenon, projetado por Gauthier, no século XIX.  O 

edifício é composto por dois grupos de 5 pavilhões (com 33 leitos) paralelos, 

separados por áreas de jardins e ligados por um corredor, definindo um pátio 

interno (MIQUELIN, 1992).  
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Figura 10: Hospital Lariboisiere, 1846-1854 
Fonte: Arq. Gaultier, doc. Monumentos Históricos da França, apud Miquelin, 1992.p. – 
Desenho sem escala 

 

 

O Hospital pavilhonar foi “considerado como a solução arquitetônica 

ideal, numa época em que os trabalhos de Pasteur (1864) sobre o papel das 

bactérias, como agente de enfermidades, e os de Koch (1876), sobre os perigos 

do contágio, indicavam a necessidade de afastar ou isolar os pacientes que 

sofriam de enfermidades potencialmente contagiosas” (TOLEDO, 2002; p. 20). 

 

Outras descobertas foram fundamentais para a arquitetura hospitalar 

neste período, como a anestesia, e a anti-sepsia desenvolvida por Lister5, 

baseados nos resultadas da aplicação dos trabalhos de Pasteur na “Teoria dos 

Germes”, e a sua contribuição para o controle da infecção hospitalar.  

 

                                                
5 Em 1865, Joseph Lister, cirurgião inglês lançou as bases da assepsia cirúrgica estabelecendo que 
antes de cada intervenção cirúrgica todos os instrumentos utilizados durante o procedimento 
fossem submetidos à desinfecção em uma solução de ácido fênico diluído em água. Apoiado nas 
teorias microbiológicas de Pasteur, Lister recomendava que o pessoal associado ao ato cirúrgico 
lavasse as mãos em solução fênica e que as salas cirúrgicas fossem vaporizadas com a mesma 
solução (SILVA, 2001; parte 1, p.). 
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Nesta época e até o inicio do século XIX, dois conceitos dominavam o 

pensamento médico: a teoria da geração espontânea e a teoria dos miasmas6, 

este último considerado o principal responsável pela contaminação hospitalar nos 

estudos sobre o tema, onde propostas de soluções viriam a ser sugeridas 

(FERNANDES 2000). Dentre elas destaca-se a construção de paredes com seção 

em arco, como uma solução para a renovação do ar nas enfermarias, 

desenvolvida pelo engenheiro Casimir Tollet (1872) (figura 11). A sua 

contribuição, para além desta proposta e dos inúmeros hospitais construídos, 

alcança a França, a Itália e a Espanha. Casimir Tollet juntamente com Henry C. 

Burdette (1891) fizeram uma revisão da arquitetura hospitalar, levantando as 

características físicas dos hospitais, estudando sistematicamente o espaçamento 

entre camas, as condições de insolação e de ventilação das alas, as instalações 

de calefação, a circulação do ar, custos por paciente e coeficiente de 

mortalidade, e comparando os resultados obtidos com parâmetros internacionais 

(TOLEDO, 2004, p. 96). 

 

 
Figura 11: Enfermarias projetadas por Casimir Tollet para o Hospital Montpellier.  
Fonte: Tollet, 1892 apud Toledo, 2002.p.21 

                                                
6 No meio do século XVIII, a propagação de doenças era atribuída a gases ou “miasmas” gerados 
por matéria orgânica em decomposição (MIQUELIN, 1992; p. 49). Os defensores da teoria da 
geração espontânea acreditavam que os microrganismos podiam se originar espontaneamente e 
que o ar era essencial para a produção espontânea desses seres. 
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A valorização da ventilação e da iluminação natural influencia a 

concepção do edifício hospitalar durante todo o século XIX, sendo exemplos 

decorrentes: o New King’s College Hospital em Londres, o Hospital de 

Bispebjaerg em Copenhagen, o Johns Hopkins Hospital nos Estados Unidos, entre 

outros.  

 

No entanto, essa valorização surgiu por razões equivocadas, isto é, 

surgiu baseada na “teoria dos miasmas”. Dessa forma, auxiliado por 

conhecimentos adquiridos na atividade naval e industrial, os planejadores 

passaram a dar mais atenção ao sistema de ventilação, à distância entre os 

edifícios e à localização dos sanitários. Entre os hospitais que propunham sistema 

de ventilação, tem-se o Hospital Lariboisiere7, o St Eloi e o Belfast Royal Victoria 

Hospital, Com destaque para o Belfast Royal Victoria Hospital8, por ser o primeiro 

edifício complexo não industrial a dispor de um sistema de condicionamento de 

ar para o conforto de seus usuários. Projetado e construído no inicio do século XX 

por Henman & Cooper de Birmingham, tornou-se modelo pioneiro na definição de 

padrão para sistemas de condicionamento de ar (MIQUELIN; 1992)(Figura 12). 

                                                
7 O Hospital Lariboisiere possui um sistema de ventilação bastante refinado, apesar das críticas justas quanto ao 
insuflamento de ar ocorrer nos pavilhões masculinos e a exaustão nos femininos. De qualquer maneira, em 
função da generosidade do pé direito e do sistema de ventilação, as enfermarias dispunham de 56 m3 de ar por 
paciente, um recorde para a época; atualmente, dentro da maioria das recomendações européias, num quarto 
com dois leitos há uma previsão de 24 m3 de ar por paciente (MIQUELIN, 1992, p.44). 
 
8 A concepção do Hospital foi baseada no principio do tratamento de ar que define e orienta a concepção do 
conjunto. O sistema é constituído por uma central única de ventilação e tratamento de ar com dois ventiladores 
co-axiais acionados por uma máquina a vapor que utiliza o excedente energético da lavanderia contígua. O ar é 
insuflado a baixa velocidade por um duto de distribuição de 150 metros de extensão por 2,75m de largura e uma 
altura decrescente de 6,10m – na saída da central - até 1,85m - na extremidade oposta. A velocidade de 
insuflamento é maior no verão do que no inverno. Os dutos secundários de distribuição nascem da parte superior 
do duto de principal e conduzem o ar até o compartimento de internação. Insuflado na parte superior dos 
compartimentos, o ar é extraído na parte inferior através de um outro duto paralelo ao de insuflamento... Dentro 
da Central, por trás das grelhas de captação, o ar exterior passa através de um filtro tecido com fibras de coco e 
constantemente umidecido deste... A umidificação dos filtros de fibra de coco tem que ser máxima no inverno, 
pois esta é a época mais problemática em Belfast sob o ponto de vista da poluição ambiental (MIQUELIN, 1992, 
p.50). 
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Figura 12: Belfast Royal Victoria Hospital, 1903 
Fonte: “R BRANHAM” apud Miquelin, 1992.p.51 

 

O período entre o final do século XIX e o início do séc. XX é marcado 

por grandes descobertas no campo médico e científico. Essas descobertas, por 

sua vez, passam a modificar atitudes e conceitos do planejamento hospitalar. Em 

conseqüência, surge um novo partido arquitetônico, conhecido como monobloco 

vertical, em substituição ao sistema de arquitetura pavilhonar. O novo modelo 

incorporava duas inovações tecnológicas da construção civil: o uso do concreto 

armado e o de elevadores (FOUCAULT, 1979). 

 

Ao mesmo tempo o modelo pavilhonar sofria sérias críticas, dentre 

elas, o alto custo de implantação devido ao preço crescente dos terrenos 

urbanos, à escassez de mão de obra na área de enfermagem e à desvantagem 

dos grandes percursos impostos aos pacientes e funcionários, como também às 

redes de infra-estrutura.  

 



46 

 

Um outro fator que contribuiu para a decadência do modelo 

pavilhonar, segundo Miquelin (1992) está relacionado ao fato de que:  

 

 

Os “progressos terapêuticos” estariam reduzindo drasticamente a média 
de permanência dos pacientes internados. Muitos administradores e 
mesmo médicos passam, então, a ser mais tolerantes com a diminuição 
da qualidade de alguns aspectos das condições ambientais – presença de 
jardins, iluminação e ventilação naturais, por exemplo (MIQUELIN, 1992, 
p.53). 

 

 

Esse modelo monobloco vertical satisfazia à necessidade de pavilhões 

isolados, questionados pela nova compreensão dos mecanismos de transmissão 

das doenças, principalmente no que diz respeito ao controle das infecções. 

 

A compreensão dos conhecimentos quanto aos mecanismos de 

transmissão de agentes infecciosos têm se caracterizado por grandes mudanças 

nos últimos anos, no intuito de “desmistificar a infecção hospitalar”. A partir dos 

novos conceitos em construção, grande parte das infecções hospitalares provém 

da própria flora endógena do paciente, da microbiótica humana. (KARMAN & 

FIORENTIN, 1997). Esses conhecimentos possibilitaram uma melhor 

compreensão do papel do ambiente físico no controle da infecção hospitalar: 

 

 

Os projetos de arquitetura dos estabelecimentos assistenciais de saúde 
podem auxiliar no controle de infecção hospitalar, mas o atual estado da 
arte das ciências médicas e biológicas demonstra que a contribuição do 
meio ambiente inanimado para a aquisição e difusão de infecções 
hospitalares é insignificante, embora se registrem casos de reservatórios 
de patógenos nas superfícies ou veiculadas pelo ar. Por tais razões as 
condutas de higienização abrangente de pessoas, ambientes e utensílios 
comparecem como fundamentais, na prevenção da infecção hospitalar 
(GUTIERREZ, 1996, p.2). 

 

 

Tais condutas, por sua vez, requerem do ambiente físico “facilidade à 

realização dos procedimentos assistenciais” (GUTIERREZ, 1996, p.2). Ao mesmo 

tempo, esta compreensão permite que sejam “evitadas muitas soluções onerosas 

e preocupações por parte de administradores e de técnicos dos E.A.S., caso se 

atente ao mecanismo da infecção cruzada e de transferência de agentes 

patogênicos potencialmente contaminantes [...]”, (GUTIERREZ, 1996, p.3), a não 
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aplicação desses conhecimentos faz com que, no projeto arquitetônico, se dêem 

os acrescimentos de percursos, corredores, portas, guichês e paredes, que por 

sua vez são soluções onerosas, quando muitas dessas medidas podem ser 

eliminadas através da utilização de correta técnica de higienização e embalagem 

dos materiais, sejam limpos ou sujos, deixando-os aptos a serem transportados 

com segurança (GUTIERREZ, 1996; KARMAN & FIORENTIN, 1997 e BRASIL, 

1996).. 

 

Esse reconhecimento se traduz no “abandono de uma postura que 

atribuía a maior parcela de responsabilidade na transmissão de agentes 

infecciosos ao meio ambiente físico, para uma posição em que essa 

responsabilidade é assumida conjuntamente pelos procedimentos funcionais e 

soluções arquitetônicas” (KARMAN e FIORENTIN, 1997), buscando uma inter-

relação, integração e interdependência entre arquitetura, operacionalização, 

apoio (instalação, equipamento e suprimentos) e administração dos hospitais. 

 

O estágio atual do conhecimento dá lugar a soluções com base técnica 

de maior suporte científico e conhecimento de causa, relegando ao passado, 

preceitos e procedimentos tidos como válidos, tais como: cantos curvos, redução 

de superfícies horizontais, barreiras entre berços, lâmpadas germicidas em dutos 

de ar condicionado, sobre portas de ambientes limpos e sobre campo operatório, 

elevadores privativos para o transporte de lixo, roupa suja e material 

contaminado e outros, mais voltados a condições ambientais e físicas, onde as 

preocupações são voltadas para condutas funcionais, para recursos técnicos, de 

arquitetura e engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


