
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

Esse trabalho tem como objetivo estudar as formas de percepção do ser humano e entender como um ambiente afeta em seu
comportamento. Através disso, busca-se entender como o ser humano capta as sensações da natureza e transforma essa sensação
em algo positivo ou negativo.

Boa parte da população tem um certo receio com o ambiente hospitalar, mesmo sabendo de sua importância para a sociedade,
pois liga-se a situações de saúde, que exige um certo cuidado. neste contexto busca-se a relevância da arquitetura humanizada,
pois, melhorar o relacionamento humano com o recinto hospitalar é o maior objetivo desse trabalho.

Para isso, o edifício escolhido para projeto de requalificação é o Hospital Municipal de Rio Verde, município do interior do estado
de Goiás que vem tendo um crescimento territorial e econômico importante para o estado.

A relevância desse trabalho é propor uma reforma em um edifício existente, de modo que melhore a experiência humana no
mesmo, colaborando para uma boa função do ambiente hospitalar e, com isso, auxiliar no processo de cura do paciente.
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2. ABORDAGEM TEMÁTICA

Este trabalho é um estudo de requalificação do Hospital Municipal Regional, da cidade de Rio Verde, localizada no interior do
estado de Goiás. Por ser o primeiro hospital da cidade, o fluxo de pessoas é bem intenso, e o espaço disponível não consegue
comportar a demanda necessária, tornando-se de grande relevância para essa análise.

Para alguns, o hospital é um ambiente de receio, agonia e estresse, com seu ambiente frio, monótono e desconfortável, mas
extremamente necessário, pois é onde tratamos nossas enfermidades. A partir dos anos 60, já se procurava meios de aprimorar os
ambientes hospitalares (LIMA, 2012). Com isso, visava trazer melhorias nos atendimentos e qualidade dos ambientes para os
pacientes, tentando lhes proporcionar uma experiência mais confortável e agradável, e que segundo (LIMA, 2012 p. 41)
“promovesse uma modificação conceitual na arquitetura dos ambientes hospitalares, procurando torná-los mais amenos e menos
herméticos, integrando-os, sempre que possível, a espaços externos ajardinados, (...)”.

Através disto, busca ampliar os estudos na área da arquitetura hospitalar, sendo especificamente na área da arquitetura
humanizada, mostrando os elementos que são considerados para o planejamento de um bom ambiente hospitalar. Dessa forma, foi

abordado alguns dos elementos do ambiente humanizado que serão aplicados na proposta do hospital.

3. PROPOSTA PROJETUAL
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para melhor compreensão do ambiente hospitalar, precisa-se entrar no seu espaço, para compreender suas funções,

necessidades, erros e acertos. Entende-se da necessidade desse serviço para a sociedade.

Em virtude dos fatos apresentados na pesquisa, sobre como o ser humano entende o ambiente e como esse espaço
influencia em seu comportamento, e das soluções adotadas pela proposta, conclua-se que, apesar das complexidades dos
setores, fluxos e serviço, o ambiente hospitalar, ainda pode ser um local confortável e agradável.

Sendo assim, a finalidade desse trabalho é oferecer um ambiente mais organizado e confortável para os pacientes,

acompanhantes e colaboradores do hospital, buscando proporcionar uma experiência melhor.


