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RESUMO

A presente pesquisa compreende uma revisão narrativa de publicações técnico científicas específicas relacionadas aos temas Sustentabilidade e 
Conforto Ambiental, apresentados em dois periódicos especializados em Arquitetura dos Ambientes de Saúde. Foram definidas duas instituições 
que atuam no segmento da Arquitetura e Engenharia para edificações hospitalares.  A Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício 
Hospitalar (ABDEH), no Brasil, e a International  Federation of Hospital Engineering (IFHE), entidade que agrega outras associações de países com 
semelhante atuação em todos os continentes do mundo, publicam periodicamente revistas especializadas em arquitetura e engenharia para 
ambientes de saúde que são importantes referências para profissionais e estudiosos no assunto: Revista Ambiente Hospitalar e IFHE Digest. 
OBJETIVOS: Realizar revisão de literatura especializada em Arquitetura dos ambientes de saúde, apresentar a frequência de publicações 
relacionadas à Sustentabilidade e Conforto Ambiental e identificar categorias de análise dos conteúdos mais prevalentes. MÉTODO: Foram 
considerados os estudos publicados nas revistas já citadas e nos Anais de Congressos realizados bianualmente pela ABDEH em distintas Regiões 
do Brasil. Este levantamento visa consolidar os artigos publicados no período entre 1 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro do ano de 2017, 
cujas abordagens de interesse eram especificamente aplicáveis às soluções de Sustentabilidade e Conforto Ambiental em estabelecimentos 
assistenciais de saúde. RESULTADOS: Foram identificados e posteriormente analisados um total de 219 artigos, sendo que cerca de  16% das 
publicações estavam relacionadas ao tema Conforto Ambiental e 14 % eram referentes à Sustentabilidade. Na IFHE Digest encontrou-se a maior 
proporção de artigos sobre Sustentabilidade, aproximadamente 78% dos artigos publicados nesta revista, no período, representando estes 11% 
do total de 219, podendo-se inferir que há grande interesse e importante destaque para a busca de soluções projetuais sustentáveis em 
Arquitetura Hospitalar, na maior parte dos países membros da IFHE. Como categorias de análise dos conteúdos mais prevalentes, foram 
identificadas 5 (cinco) principais: Sustentabilidade e Tecnologias, Sustentabilidade e Equipamentos, Conforto e Materiais de Revestimentos, 
Conforto Sustentável e Conforto Humano. CONCLUSÃO: Apresenta-se crescente o interesse por conhecimento e desenvolvimento de pesquisas 
em relação aos temas Sustentabilidade e Conforto Ambiental nos projetos de Arquitetura para hospitais e outros serviços de saúde, demonstrado 
através do reconhecimento da seleção dos temas para publicação recente em periódicos de entidades especializadas, no mundo, mas também no 
Brasil. Estes temas devem ser considerados na discussão sobre competências e habilidades relacionadas à formação universitária de futuros 
arquitetos, assim como no incentivo a pesquisas específicas no país, tendo em vista o interesse de toda a coletividade, considerando a utilização 
racional e justa de recursos, os aspectos de direito à saúde e a condições dignas de atendimento nos serviços.
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