Arquitetura e
Saúde.

Poética e Coletivo.
Projetos de arquitetura para ambientes da saúde.

10 ANOS
Transformando
questões complexas
de saúde em projetos
de arquitetura

Rigor e Afeto na busca de um mundo melhor.

SOBRE A ARTO ARQUITETURA

Fundada pela Arquiteta Moema Loures a Arto Arquitetura
é um escritório focado no espaço coletivo. Nos últimos
anos nos dedicamos à arquitetura para ambientes de
saúde e suas múltiplas complexidades técnicas, normativas
e construtivas. Coordenamos todo o processo de
implementação do empreendimento, trabalhamos junto
com os nossos clientes na busca de viabilizar ideias e gerar
inovações. Participamos de todas as fases do projeto e
obra, desde as decisões estratégicas até o acompanhamento
pós-obra. Nossos projetos buscam construir relações com
a sociedade, o cotidiano e a cidade. Nos baseando em um
raciocínio matemático técnico-construtivo e das instalações,
pensando na sustentabilidade da edificação à longo prazo.
Nossos espaços são leves, livres e abertos à imaginação.
Trabalhamos com muito rigor e afeto na construção de um
mundo melhor.
Para mais informações: artoarquitetura.com.br

Entre os principais prêmios destacam-se o Prêmio SaintGobain de Arquitetura e Sustentabilidade com os projetos
realizados na Santa Casa de Juiz de Fora; Menção de
destaque no “International Building Award 2016 of ‘Healing
Environments” na Holanda; Prêmio de Investigación America
Latina e diversas premiações do Instituto de Arquitetos do
Brasil.
A Arto possui projetos publicados internacionalmente
nos livros Service Design and Thinking in Healthcare and
Hospital Managament, 2019 e Healthcare Facilities in Time
of Radical Changes, 2014.

SERVIÇOS DA ARTO

Projeto completo
de arquitetura
Estudo Preliminar, Projeto Legal e Projeto Executivo. Detalhamento.
Projeto de Marcenaria. Projeto de Comunicação Visual. Projetos
elaborados de acordo com a legislação sanitária e demais normas
vigentes, com aprovação nos orgãos competentes. Coordenação e
compatibilização dos projetos complementares.

Plano Diretor de
projetos e obras
Plano Diretor com o planejamento do crescimento da instituição,
definição do zoneamento e dos principais fluxos horizontais e verticais. Diretrizes para a realização de futuros projetos e obras.

Assessoria técnica à
execução da obra
Visitas de Arquitetos ao local da obra para esclarecimento de dúvidas.
Fiscalização geral da mão de obra e opções por pequenas mudanças.
Solução de problemas técnicos surgidos durante a realização da obra.
Acompanhamento da implementação dos desenhos realizados. Registro fotográfico da obra.

Acompanhamento
pós-obra
Assistência ao Setor de Manutenção. Assistência ao Setor de Comunicação. Assistência à Hotelaria.

MOEMA LOURES
Doutora em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Coordenadora e Idealizadora da Pós-graduação em Arquitetura para a
Saúde da PUC-Rio. Professora da PUC-Rio.
Sócia-fundadora da ARTO Arquitetura.
Membro da Comissão Científica do Congresso Brasileiro para o
Desenvolvimento do Edifício Hospitalar.
Diretora de Aperfeiçoamento Profissional e Intercâmbio da Associação
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (ASBEA).

Nossos especialistas em
Arquitetura para a Saúde

EQUIPE DA ARTO

SÓCIOS

Ana Carolina Bezamat

Beatriz Gomes

Guilherme Leone

Narian Andrade

Paola Soares

Roberta Guimarães

Bruna Tassinari

Natália Silveira

FABIO CARDOSO
Engenheiro de Produção, formado pela PUC-Rio. Nos últimos 15 anos
atuou no mercado de tecnologia, é responsável por trazer o olhar de
inovação para o escritório e estruturar soluções a fim de atender o
mercado de saúde, cada vez mais competitivo.

Úrsula Torres
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Instituição de Minas Gerais economiza
R$ 380 mil por ano com projeto da Arto
Por Carol Gonçalves
25 outubro 2019

Repensando o hospital do futuro, o escritório
Arto Arquitetura focou em inovação, sustentabilidade e eficiência para reestruturar os mais
de 20.000 m² da Santa Casa de Juiz de Fora .
O destaque é o Sistema de Aquecimento de
Água, desenvolvido em parceria com a CEMIG
– Companhia Energética de Minas Gerais, que
aquece mais de 30 m³, ou 30 mil litros, de água
por dia, por meio de 1.270 m² de placas coletoras de energia solar. Além de contribuir para
a economia de aproximadamente R$ 380 mil
por ano, esse sistema é considerado o maior da
América Latina.
Dentro do conceito de sustentabilidade, elementos simples, como o aproveitamento máximo da luz natural, foram levados em consi-

deração e inseridos de forma estratégica na
reestruturação da Santa Casa. Indispensável
para o bom funcionamento do hospital, já que
otimiza os recursos, a luz natural também tem
conotação terapêutica para a melhora dos pacientes. “Nesse projeto, trabalhamos com uma
matriz de sustentabilidade que envolve o aproveitamento máximo de energia solar, ventilação
e luz natural, e redução do consumo de água”,
explica a arquiteta e urbanista Moema Loures,
sócia da Arto.
Novos painéis escondem os fios dos equipamentos
Outro ponto importante do projeto é oferecer uma
experiência melhor para o paciente. Com espaços
mais convidativos e soluções inovadoras de humanização, a empresa busca tirar a doença do foco
do paciente. Exemplo disso são os novos painéis
criados para os quartos, que escondem os fios dos

equipamentos e também oferecem mais mobilidade ao paciente. Além disso, essas estruturas são
modulares e já pré-fabricadas, o que oferece rapidez na montagem e manutenção.
“Nós mergulhamos a fundo no ambiente para entender as necessidades diárias da equipe, da instituição e, principalmente, dos pacientes. Quando
conseguimos fazer essa imersão, projetamos ambientes mais seguros para as pessoas, sustentáveis
para o meio ambiente e econômicos para o hospital. Acredito que para se ter um projeto bem-sucedido, não adianta pensar na reforma de um setor de
forma isolada, mas sim em todo o espaço, no seu
ecossistema”, expõe Moema.
O maior desafio encontrado na reestruturação da
Santa Casa foi executar o planejamento, ou seja,
fazer obras e gerenciar a logística com o hospital
em funcionamento. Assim, para agilizar o processo,
foi montada uma unidade do escritório de arquitetura dentro do hospital. “Participamos de todas
as etapas, desde as primeiras reuniões de planejamento com os gestores e o corpo clínico até a
entrega das obras. Acompanhamos também o pós-obra, avaliando o ciclo de vida dos materiais e a
manutenção”, ressalta Moema.
Em paralelo a isso, também houve o desafio de implantar uma cultura de manutenção que se reflita
no cuidado com o espaço após a entrega da obra.
“Integramos as cadeias de arquitetura, engenharia
e construção para planejar a logística e, dessa for-

ma, aumentamos o tempo de planejamento e projeto e reduzimos o tempo de obra. Nossa imersão
no canteiro de obras contribui para que possamos
vivenciar os bastidores do hospital e estar cada dia
mais integrados com sua gestão e a equipe de enfermagem”, conta.
A experiência do paciente:
Luz natural é terapêutica
Em um ambiente de recuperação, o espaço pode
ajudar a melhorar o sono, reduzir a agitação e ansiedade, bem como aumentar as relações sociais,
trazendo benefícios para pacientes, acompanhantes, funcionários e médicos. “Nós voltamos o nosso
olhar para a sensibilidade do uso de cores, intensidade de luz, variação de temperatura, orientação
visual, sistema de detecção de forma e interação
constante de nossos corpos e movimentos dentro
do universo hospitalar”, explica a sócia da Arto.
A empresa busca criar espaços que facilitam a
orientação do paciente e dos funcionários. O sistema conhecido como Wayfinding design, ou design de sistemas informacionais, é uma interseção
de áreas como design gráfico, design de produto,
arquitetura, urbanismo e comunicação. O objetivo
é informar, orientar, identificar e ambientar espaços, ao mesmo tempo em que libera a imaginação criativa e estimula a recuperação do paciente.
“Acreditamos que o ‘detalhe’ pode ser a chave de
um projeto de arquitetura. Através dele é possível
despertar o lúdico em ambientes de grande rigor
e complexidade. A ideia é despertar a curiosidade

das pessoas que experimentam a arquitetura”, conta Moema.
Com relação à luz, a Arto busca criar espaços para
que ela penetre de forma indireta, criando atmosferas, ambiências. “Arquitetura é especialmente
uma experiência espacial. A relação com o exterior
para nós é crucial. Estamos sempre interessados na
luz, na luz do dia e na incidência da luz sobre as coisas: dá a sensação de que há algo por trás de todo
o nosso entendimento”, expõe.
Conceito:
Quando se fala em arquitetura, é importante não
confundir com decoração, nem com construção.
“Atrás de toda boa arquitetura existem muitas
ideias e investigações técnicas, teóricas e construtivas. A boa arquitetura sempre foi pensada para o
homem. Assim, falar em arquitetura humanizada é
quase um pleonasmo”, explica Moema.
No processo arquitetônico voltado a instituições
de saúde, é importante pensar em como se está
moldando a infraestrutura do futuro, tendo em
mente que a saúde está mudando muito rapidamente. “Queremos um hospital que não fique desatualizado dentro de alguns anos, mas no qual, futuramente, novos conceitos e tecnologias possam
ser adicionados. Ao mesmo tempo, nosso desafio
será sempre uma arquitetura na escala humana, na
escala das relações sociais e das percepções sensoriais”, explica Moema.
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PUC-Rio terá especialização de
“Arquitetura para Saúde” em 2020
Por Camila Funare
06 novembro 2019

Países como França, Holanda e Inglaterra estão
determinados a reinventar seus modelos de assistência à saúde, investindo na arquitetura e infraestrutura dos seus hospitais para que sejam mais
sustentáveis, humanizados e tecnológicos. O Brasil
vem caminhando nesta mesma direção e em busca de solidificar o conhecimento para atuação dos
profissionais no projeto do “Hospital do Futuro” foi
criada a nova especialização de “Arquitetura para
Saúde” da Puc-Rio, vinculada ao departamento de
Arquitetura e Urbanismo e ao Núcleo de Inovação
e Tecnologia em Saúde.
Previsto para o primeiro semestre de 2020, o curso
terá uma formação interdisciplinar, passando por
conhecimentos de arquitetura, engenharia civil,
design e medicina, com debates que envolvem o
campo do direito à saúde e a relação entre o corpo
e o espaço.

O curso busca incentivar a atuação do arquiteto e
do engenheiro no projeto do espaço coletivo através dos espaços de saúde expandindo suas possibilidades de trabalho em tempos de crise e falta de
emprego. Ressaltamos o aumento significativo do
número de Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS) e da diversidade de serviços para a saúde
no Brasil, junto ao alto investimento em tecnologia
neste setor.

O curso terá como foco profissionais das áreas de
arquitetura e urbanismo, engenharia e design, gestores de estabelecimentos de saúde e demais profissionais de nível superior vinculados ao campo da
saúde.

A especialização será coordenada pela arquiteta,
urbanista e professora da PUC-Rio, Moema Loures,
doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado sanduíche pela École Nationale
Supérieure de Paris, na França. Moema também
está à frente da ARTO Arquitetura - um dos escritórios mais prestigiados do Brasil e premiado internacionalmente por projetos na área de saúde.

O objetivo do curso é ampliar e provocar o debate
no “Campo da Arquitetura e Engenharia para Saúde”, com experiências nacionais e internacionais,
questionando verdades naturalizadas e oferecendo
ferramentas projetuais, técnicas, teóricas e metodológicas para o planejamento, a concepção e a
construção de ambientes para saúde.

Mais informações e inscrições para 2020, através
do site cce.puc-rio.br Sobre o Curso Arquitetura
para Saúde:
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ARQUITETURA
PARA A SAÚDE
Pós-Graduação 360h

Início em março/2020

O Curso de Arquitetura para a Saúde, oferecido pelo Departamento de
Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, é uma pós-graduação lato sensu,
com ênfase no projeto de arquitetura e engenharia para ambientes de
saúde e sua abordagem multidisciplinar.
Busca-se desenvolver uma práxis que integra a cadeia arquitetura,
engenharia e construção criando elos entre o sensível, o humano e as
complexidades técnicas e normativas dos Estabelecimentos de Assistência
à Saúde. A formação incentiva a atuação dos profissionais na transformação
do espaço coletivo através dos espaços de saúde expandindo suas
possibilidades de trabalho e de intervenção no mundo contemporâneo.
Coordenação
Moema Falci Loures
Maria Fernanda Campos Lemos

Departamento de
Arquitetura e Urbanismo
PUC Rio

cce.puc-rio.br
0800 970 9556

@ccepucrio

21 97658-6094

/ccepucrio

cce puc-rio

O Curso de Arquitetura para a
Saúde, oferecido pelo Departamento
de Arquitetura e Urbanismo da
PUC-Rio, é uma pós-graduação
lato sensu, com ênfase no projeto
de arquitetura e engenharia para
ambientes de saúde e sua abordagem
multidisciplinar.
Busca-se desenvolver uma práxis
que integra a cadeia arquitetura,
engenharia e construção criando
elos entre o sensível, o humano
e as complexidades técnicas e
normativas dos Estabelecimentos
de Assistência à Saúde. A formação
incentiva a atuação dos profissionais
na transformação do espaço coletivo
através dos espaços de saúde
expandindo suas possibilidades de
trabalho e de intervenção no mundo
contemporâneo.

CTI
Santa Casa de Juiz de Fora

COMPLEXO HOSPITALAR
Fortaleza

HEMODINÂMICA
Santa Casa de Juiz de Fora

EDIFÍCIO HOSPITALAR
Expansão Hospital Di Camp

HOTELARIA HOSPITALAR
Expansão Hospital Di Camp

NEONATALOGIA
Santa Casa de Juiz de Fora

EDIFÍCIO DA SAÚDE
Moinho Vera Cruz

ESPAÇO CLÍNICO
Plano de Saúde PLASC

ENDOSCOPIA
Santa Casa de Juiz de Fora

ESPAÇO COORPORATIVO HOSPITALAR
Santa Casa de Juiz de Fora

LABORATÓRIO
Santa Casa de Juiz de Fora

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO (CME)
Santa Casa de Juiz de Fora

UNIDADE DE ATENDIMENTO
Plano de Saúde PLASC

Área: 400 m²

CEMITÉRIO - ESPAÇO DE CELEBRAÇÃO
Parque da Saudade

UNIDADE CORONARIANA (UC)
Santa Casa de Juiz de Fora

CAPELA XI
Santa Casa de Juiz de Fora

CONCEITO QUARTO HOSPITALAR
Santa Casa de Juiz de Fora

NOVO ACESSO E PORTARIA
Santa Casa de Juiz de Fora

REVITALIZAÇÃO DE EDIFÍCO HISTÓRICO
Fazenda da Tapera

DESIGN DE MOBILIÁRIO PARA SAÚDE

DESIGN DE MOBILIÁRIO PARA SAÚDE

RELAÇÃO DE PROJETOS ARTO

Santa Casa de Juiz de Fora: Revitalização e Ampliação
CTI
Unidade Neonatal
Hemodinâmica
Hotelaria
Central de Material Esterilizado
Endoscopia
Unidade Coronariana
Unidade de Terapia Intensiva
Centro Cirúrgico
Hospital Dia
Unidade de Transplante Renal
Unidade de Pronto Atendimento
Hemodiálise
Ambulatório
Projeto de Comunicação Visual
Projeto de novo sistema viário
Expansão Portaria Principal
Espaço Corporativo
Estudo de Viabilidade Novo Hospital (250 leitos e Hospital de Ensino)
Clínica de Medicina Nuclear Vilella Pedras, Rio de Janeiro
Museu da Cidade de Juiz de Fora
CECOM
Casa de Saúde São José, Rio de Janeiro: Endoscopia

Edifício da Saúde Moinho, Juiz de Fora: Revitalização de Antigo Edifício
Clínicas
Consultórios Médicos
Laboratórios
Recepções
Hospital Di Camp, Rio de Janeiro: Plano Diretor, Expansão e Revitalização
Hotelaria
Centro Cirúrgico
Central de Material Esterilizado
Unidade de Terapia Intensiva
Hospital Dia
Farmácia
Laboratório
Emergência
Cozinha e refeitório
Recepções
Hemodinâmica
Centro de Tratamento Intensivo
Comunicação Visual
Ambulatório
Paisagismo
Portaria e Acesso
Sistema de Tratamento de Esgoto: Fossa Filtro
Hospital Albert Sabin, Juiz de Fora: Hemodinâmica
Oficinas e Cursos de Arquitetura

RELAÇÃO DE PROJETOS ARTO

Complexo Hospitalar Fortaleza: Hospital de Ensino, Hospital Geral, Centro Comercial
Unidade Neonatal
Hemodinâmica
Hotelaria
Central de Material Esterilizado
Endoscopia
Unidade Coronariana
Unidade de Terapia Intensiva
Centro Cirúrgico
Hospital Dia
Unidade de Transplante Renal
Unidade de Pronto Atendimento
Hemodiálise
Ambulatório
Projeto de Comunicação Visual
Projeto de novo sistema viário
Expansão Portaria Principal
Espaço Corporativo
Estudo de Viabilidade Novo Hospital Hotelaria
Farmácia
Laboratório
Cozinha e refeitório
Recepções
Centro de Tratamento Intensivo
Comunicação Visual
Ambulatório
Paisagismo
Sistema de Tratamento de Esgoto

Espaço Clínico PLASC Centro e Benfica, Juiz de Fora: Revitalização e Edifício Anexo
Consultórios Médicos
Clínica da Criança
Laboratórios de Análises Clínicas
Posto de Coleta
Centro de Atendimento ao Cliente
Laboratório de Análises Clínicas do PLASC
Unidade Centro
Unidade Zona Norte
Unidade Passos
Clínica de Fisioterapia PLASC
Consórcio Universidade Federal e Santa Casa de Juiz de Fora: Revitalização Fazenda da Tapera
Cemitério Parque da Saudade, Juiz de Fora: Novo Espaço
Espaço de Celebração
Projeto Urbano-paisagístico
Design de Mobiliário para Saúde
Painel Hospitalar para quartos
Painel Hospitalar para UTI
Armário Integrado para Leitos
Armários e Estante para Farmácia
Relógios

Contato
Site:
Instagram:
Email:
Telefone:
Endereço:

artoarquitetura.com.br
@artoarquitetura
contato@artoarquitetura.com.br
21 98805-0420
Av. das Americas n.º 1155, sala 1408/1409,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Rua Professor Benjamim Colluci n.º 50, sala
601, Alto dos Passos, Juiz de Fora - MG
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