
Transformamos questões complexas 
da saúde em projetos de arquitetura.



Premiações

● Concorrendo como finalista ao prêmio “International Building Award 
2016 of ‘Healing Environments” no congresso internacional de 
engenharia hospitalar na Holanda. 

● Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura e Sustentabilidade - 2015. 
● Publicação no livro Healthcare Facilities in Times of Radical Changes - 

2015.
● Prêmio Hunter Douglas - Jovem Talent - 2015. 
● Premiação Instituto dos Arquitetos do Brasil - 2014.
● Prêmio Bienal Zona da Mata Mineira - 2013.



Alguns elementos chaves em projetos de saúde

● Modularização e racionalização dos espaços para facilitar a expansão e flexibilidade;

● Layout e fluxo  funcional que reduza o erro médico e o tempo de atendimento;

● Humanização com objetivo de deslocar o foco da doença;

● Incidência de luz natural;

● Padronização e pesquisa dos materiais (pisos, mantas, mobiliário, etc) para diminuir o 

custo com manutenção; 

● Uso de cores fortes nos detalhes  para humanizar os espaços e cores neutras nas 

grandes superfícies (pisos, parede e teto) para facilitar a manutenção.
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Leitos de Observação
● Layout funcional e otimizado que reduza o tempo de atendimento;

● Foco no paciente e na sua recuperação;

● Privacidade dos leitos; 

● Painel Hospitalar modular que facilita a instalação de gases e elétrica;

● Incidência de luz natural;

● Humanização com objetivo de deslocar o foco da doença.
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Leitos UTI
● Layout com foco nos atendimentos de urgência;

● Privacidade dos leitos; 

● Painel Hospitalar modular que facilita a instalação de gases e 

elétrica, além de evitar o excesso de instalações cruzando o 

leito do paciente;

● Incidência de luz natural e iluminação indireta priorizando o 

repouso do paciente;

● Humanização com objetivo de deslocar o foco da doença. 2”









Pronto Atendimento
● Layout funcional e otimizado que reduza o tempo de atendimento;

● Foco no paciente e na sua recuperação;

● Humanização com objetivo de deslocar o foco da doença.
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Unidade Neonatal
● 400 m2 de projeto com 28 leitos para os bebês e mais dois leitos cangurus.

● Projetada com três núcleos circulares para acomodar os diferentes estágios dos 

recém-nascidos.

● Uso de cores alegres no núcleo que abriga os bebês que necessitam de cuidados 

especiais.

● Maior fluidez ao espaço para evitar as quinas e paredes curvas proporcionando 

maior permeabilidade espacial e visual.

● De qualquer ponto pode-se visualizar os bebês, garantindo a segurança dos 

“pequenos pacientes”. 3”













Leito Hospitalar
● Layout funcional;

● Incidência de luz natural;

● Humanização com objetivo de deslocar o foco da doença;

● Armários modulares, adaptável em qualquer tipo de layout de quarto.

4”







Leito Modular e Integrado
● Estrutura modular que acomoda o paciente e integra toda 

iluminação, elétrica, gases e acústica;

● Pode ser implementada em leitos individuais e enfermarias;

● Torna o processo de construção e reforma mais ágil e flexível;

● Pode ser implementado de acordo com a expansão do hospital.
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Novos Edifícios
_Complexo Hospitalar Fortaleza

● Estrutura modular e independentes para que possam ser construídos em 
etapas de acordo com a demanda de crescimento. Os espaços internos são 

flexíveis e podem se transformar. O centro comercial, por exemplo, pode virar 

quartos de internação ou hotel ou vice-versa.

● Com 29 mil m2 de área construída, o empreendimento reúne um hospital com 130 

leitos, 6 salas cirúrgicas, 5 salas para cirurgia robótica e 2 salas híbridas para 

procedimentos minimamente invasivos. Anexo ao hospital, um conjunto de 

consultórios, clínicas e serviços para saúde, compondo um complexo hospitalar. 5”







Estrutura Modular





Outros Projetos
● Hemodinâmica com foco em humanização e bem estar do paciente;

● Recepção humanizada para descolar o foco da doença;

● Posto de coleta com espaço otimizado;

● Comunicação visual para facilitar a orientação e criar identidade aos 

espaços;

● Áreas técnicas com iluminação natural focando no bem estar dos 

funcionários. 7”



Explorando o lúdico



Recepção



Posto de Coleta



Comunicação Visual



CME


