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RESUMO

O trabalho “ARQUITETURA HOSPITALAR: O CAMINHO DA SUA (DES) HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS DA HISTÓRIA”, realiza uma análise histórica e 
projetual da tipologia hospitalar entre medos do século XIII até os dias de hoje, para realizar um estudo das transformações do papel do hospital 
na sociedade e as mudanças ocorridas em sua escala e morfologia, procurando relacioná-las com todas as conquistas sociais, tecnológicas e 
terapêuticas deste tipo de edificação ao longo do tempo. Essa compreensão histórica é fundamental para que se estabeleça e se entenda o papel 
do hospital na atualidade, sobretudo dentro de um contexto nacional de sucateamento da saúde pública e emergência de grandes redes 
hospitalares privadas. O edifício hospitalar é considerado, por sua complexidade, escala, e até mesmo por seu valor simbólico, um relevante 
objeto de estudo para arquitetos - seja nas escolas de graduação, cursos de pós-graduações, na vida profissional, nos congressos e nos cursos 
sobre os temas que envolvem esses estabelecimentos. A avaliação histórica destas tipologias desvela o cenário da produção do projeto hospitalar 
contemporâneo, esclarecendo a avaliação crítica de aspectos conceituais envolvidos na arquitetura hospitalar - sobretudo no que tange a 
chamada humanização do espaço hospitalar. Neste contexto, discute o impacto do avanço tecnológico na transformação dos edifícios 
hospitalares e a perda da visão holística que, durante séculos, manteve a soberania da clínica médica em relação às demais especialidades, 
possível através do intensivo contato entre médico e paciente. Independente da importância dos aspectos técnicos para a funcionalidade e 
segurança do edifício hospitalar, há uma tendência prejudicial do campo da arquitetura para a saúde supervalorizar a face tecnológica do 
planejamento hospitalar, tornando o atendimento a essas necessidades técnicas “linhas mestras” dos projetos, subestimando o caráter intrínseco 
do espaço arquitetônico como coadjuvante no processo de cura dos pacientes, bem como de promover o bem estar dos usuários em geral. Nesta 
hipótese se considera ser possível haver interação entre a espacialidade e os equipamentos hospitalares, e que esse casamento pode abrir a 
possibilidade para a descoberta de novos tratamentos e procedimentos dos espaços. É imprescindível que, independente do partido 
arquitetônico adotado e da sua complexidade tecnológica, o edifício hospitalar reflita as preocupações com todos os valores essenciais que 
definem uma obra de arquitetura. Neste caso, ao avaliar exemplares de projetos e edificações hospitalares relevantes, segundo critérios a serem 
adotados, espera-se constatar e demonstrar que é possível manter o caráter intrínseco do espaço arquitetônico como coadjuvante no processo 
de cura dos pacientes, bem como de promover o bem estar dos usuários em geral. Pretende-se confirmar que este cenário de transformação e 
revisão programática do edifício hospitalar seja a grande oportunidade para os arquitetos retomarem ao seu inerente papel de destaque como 
conhecedor técnico, criativo, multidisciplinar e “generalista”, característicos da sua própria capacitação. No que se refere aos procedimentos 
metodológicos para esta investigação, é realizada pesquisa bibliográfica e documental na busca de autores que tratam sobre teorias de projeto, 
assim como também aqueles mais específicos, relativo aos ambientes dos estabelecimentos assistenciais de saúde.
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