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AS UNIDADES

- A UTI ADULTOS

A UTI adultos foi a primeira unidade a ser avaliada. Ela fica situada
no pavimento superior da primeira ala à esquerda do edifício original, o “setor 5” na
Figura 5.15. Ela foi interditada para uma reforma, reformulada e reaberta em março
de 2000, quando a pesquisa estava se iniciando. As principais modificações foram:
- aumento do número de leitos, de nove para 17 leitos, sendo dez
leitos na UTI 1 , na verdade nove, e sete leitos na UTI 2;
- separação em UTI 11 e UTI 22, utilizando para a ampliação o
espaço antes ocupado por duas enfermarias de quatro leitos cada;
- fechamento de cinco leitos por meio de boxes, melhorando a
privacidade do paciente;
- aumento da área de janelas abertas diretamente para o exterior,
que antes davam para um corredor que por sua vez comunicava-se com o exterior
através de grandes janelas;
- ampliação da área, eliminando o corredor externo que impedia a
visualização direta do exterior (da abóbada celeste);
- instalação de um sistema central de condicionamento de ar. Até
então eram aparelhos de ar condicionados instalados nas janelas. No início da
pesquisa ainda não estava funcionando o sistema central, apenas os aparelhos de
_____________
1
2

Pacientes “limpos”, sem contaminação.
Pacientes com infecção, contaminados.
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janela.
A reforma das UTIs com o aumento do número de leitos

e

fechamento com boxes, melhorou para os pacientes, que passaram a ter maior
privacidade. No entanto, as portas dos boxes, de abrir e pesadas, dificultaram o
atendimento de emergência que requer a entrada rápida de muitas pessoas e vários
equipamentos. Para os funcionários também piorou o contato com o exterior, pois
antes eles podiam sair no corredor externo e relaxar observando a paisagem
externa, o que não é mais possível. Mas para os pacientes melhorou, pois passaram
a visualizar o céu e alguns telhados, o que antes não acontecia.
A unidade da UTI compreende os seguintes ambientes:
Uma UTI separada, na entrada, com sete leitos, para pacientes
contaminados, ou com infecção, com um posto de enfermagem para atender essa
UTI, uma área de expurgo e uma área para guarda de equipamentos; um sanitário
para pacientes, um local de descanso para plantonistas com um sanitário
(masculino) e local para equipamentos, outro sanitário feminino para funcionárias,
sem ventilação, uma sala de estudos, rouparia e outro expurgo, uma copa, uma sala
de chefia, secretaria e a outra UTI para pacientes “limpos”, sem contaminação, com
nove leitos. Na verdade são dez espaços, ficando um sempre vazio para abrigar
equipamentos que devem ficar próximos, mas que no momento não estão em uso.
Existe ainda outro posto de enfermagem, para atender essa UTI.
Os pisos das UTIs são de granilite, as divisórias todas de vidro, além
disso as janelas de vidro, embora altas, a 1,70 m de altura, localizadas nas duas
paredes laterais (nordeste e sudoeste) colaboram com a grande reverberação do
local.
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N

Figura 5. 19 e Figura 5. 20 A unidade UTI 1 antes e depois da reforma
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N

Figura 5. 21 e Figura 5. 22 A unidade UTI 2 antes e depois da reforma
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Foram elaborados dois tipos diferentes de questionários. Um, mais
completo, para a equipe médica e funcionários, e o outro, simplificado, para os
pacientes e visitantes.

A princípio houve certa desconfiança por parte principalmente da
equipe de enfermagem e funcionários, mas com o tempo, e a freqüência de visitas,
acabou havendo uma grande colaboração por parte de todos, o que foi fundamental
para a realização da pesquisa.

Foram distribuídos 80 questionários para a equipe médica e
funcionários. Desses, 53 foram devolvidos, na sua maioria, entre os meses de maio
e junho de 2000, sendo que três estavam totalmente em branco. A maior parte dos
respondentes foram os médicos e os auxiliares de enfermagem. A grande
participação dos médicos, infelizmente, só se deu nesse ambiente, talvez porque foi
nele que houve maior envolvimento e entusiasmo por parte de todos, até dos
pacientes, que pediam para participar da pesquisa.

Analisando o gráfico Grau de satisfação o resultado é o seguinte:

INSATISFAÇÃO

- ventilação dos sanitários, com 74% de insatisfação;

- contato com o exterior para o paciente, com 72% de insatisfação;

- circulação interna, com 70% de insatisfação;

- segurança contra incêndio, realmente se houver um início de fogo,
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é impossível retirar os pacientes da ala, pois não há nenhuma saída de emergência,
a única é o corredor principal, com 68% de insatisfação;

- contato com o exterior para a equipe, pois antes eles indo ao
corredor externo, tinham uma visualização ampla do entorno, com 68% de
insatisfação;

- quantidade de sanitários, com 62% de insatisfação;

- funcionalidade das portas dos boxes, pesadas, de abrir tipo vaivem e de frisadas, o que dificulta a limpeza, também com 62% de insatisfação;

- visibilidade a partir do posto de enfermagem, por conta do reflexo
nas divisórias de vidro, também 62% de insatisfação;

- ruídos internos de dia, 56% de insatisfação. Os ruídos mais
reclamados foram os das máquinas, alarmes e conversas (médicos acompanhados
de alunos para estudarem algum caso), e

- renovação de ar, com 54% de insatisfação. Odores constantes,
característica da UTI, devem ser resultantes de uma inadequada renovação de ar.

Para os pontos favoráveis, segundo os funcionários, temos:

SATISFAÇÃO

- a aparência interna da UTI, com 90% de satisfação. Quando a
pesquisa começou, a reforma havia terminado recentemente;
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- temperatura interna em dias de frio, com 82% de satisfação;

- luminárias, com aletas anti-reflexo, com 80% de satisfação;

- espaço físico para atendimento do paciente, com 74% de
satisfação, apesar de reclamarem do tamanho dos boxes;

- quantidade de luz natural, qualidade da cor da luz artificial e
temperatura do ar condicionado, com 72% de satisfação;

- contato visita com paciente, com 70% de satisfação;

- conforto do mobiliário, velocidade do ar (ar condicionado) e
adequação das janelas em dias de frio, com 68% de satisfação;

- a intensidade da luz artificial à noite e ruído do ar condicionado,
com 66% de satisfação.

Convém ainda comentar que,

- 58% se disseram satisfeitos e 26% insatisfeitos com relação aos
ruídos externos. Apesar da proximidade com o aeroporto, principal ruído externo
constatado, esse não chega a ser considerado um fator de desconforto;

- 50% de satisfação contra 42% de insatisfação com relação ao
tamanho das janelas e também 50% de satisfação, porém com 44% de insatisfação,
quanto à privacidade do paciente, que por ser fechado, em boxes, melhorou, porém
o fechamento sendo de vidro expõe demais o paciente.
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AVALIAÇÃO DA UTI para os funcionários
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Gráfico 5. 9 e Gráfico 5. 10 Avaliação da UTI (Paretto) e Grau de satisfação para os funcionários

2

294

Foi ainda perguntado para os funcionários como eles avaliaram a
reforma da UTI, com relação aos vários aspectos modificados, e como o gráfico
mostra, para os funcionários, a reforma da UTI só trouxe melhorias.

O item que teve menor diferença entre os funcionários que acharam
melhoria e os que acharam que piorou foi o item visualização do exterior, pois antes
da reforma, eles funcionários, poderiam ir ao corredor externo e de lá tinham uma
visualização mais ampla.
AVALIAÇÃO DA REFORMULAÇÃO DA UTI ADULTOS
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Gráfico 5. 11 Avaliação da reforma da UTI adultos

Para os pacientes e visitantes dos pacientes, foram passados 14
questionários de junho a novembro de 2000. Nessa fase alguns alunos participaram
da pesquisa, ajudando bastante na realização das medições e dos levantamentos.
Foram registrados níveis sonoros de 70 a 80 dB, quando os alarmes das máquinas
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soavam e de 80 a 90 dB, quando o aparelho de hemodiálise estava funcionando. As
portas dos boxes, tipo vai-vem, abrindo e fechando, também alcançaram elevados
níveis. Por várias vezes foram feitas visitas noturnas para verificação dos níveis de
ruído e quantidade de luz à noite.

Não foi possível fazer o gráfico Grau de satisfação da UTI para os
pacientes, pois a escala de valores escolhida, para simplificar para os pacientes,
uma escala de três pontos com a opção regular, inviabilizou a porcentagem
satisfação e insatisfação. A tabela com os resultados e a sua comparação com o
gráfico de avaliação pelas médias das respostas, demonstra claramente isso, pela
variação das respostas encontradas e a grande porcentagem de pacientes
satisfeitos em todas as questões.

Considerando apenas o Gráfico de barras de Paretto, constata-se
que o maior problema indicado pelos pacientes é a falta de visualização do exterior.
Apesar de haverem janelas em quase todas as paredes, elas são altas, 1,70 m de
altura, permitindo apenas a entrada de luz e a visualização do céu e de alguns
telhados e copas de árvores distantes para quem está de pé, ou, apenas do céu,
para a maioria que permanece, quase o tempo todo, deitado.

Em seguida vem, ruídos de dia, que segundo eles, são provenientes
dos alarmes, dos equipamentos e de outros pacientes gemendo de dor que
incomodam mais do que as conversas, como pensam os funcionários. Os ruídos de
noite também aparecem com um valor abaixo da média.

A monotonia do teto e das paredes, pelo gráfico, incomoda bastante
também os pacientes.
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O tamanho e a localização das janelas estão relacionados com a
visualização do exterior, considerado o maior problema, e a claridade de noite,
privacidade e reflexo nas superfícies brilhantes são também os outros itens com
valores abaixo da média.

O ponto mais positivo, de maior valor segundo os pacientes, é a
distância do posto de enfermagem aos leitos, seguido da renovação de ar e
claridade de dia. As janelas possuem cortinas de enrolar que são abaixadas quando
necessário.

AVALIAÇÃO DA UTI para os pacientes
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Gráfico 5. 12 Avaliação da UTI (Paretto) para os pacientes
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Tabela 5. 1 Tabela com porcentagem de insatisfação e satisfação para os pacientes da UTI adultos
insatisf.

satisf.

regular

nda+br

ruídos de dia

36

43

21

0

vista do paciente pela janela (vista da paisagem, jardim)

29

29

42

0

monotonia do teto e das paredes

29

42

29

0

ruídos de noite

29

43

7

21

privacidade do paciente

22

57

14

7

claridade (quantidade de luz) de noite

21

58

21

0

tamanho/ localização das janelas

14

43

43

0

reflexo em superfícies brilhantes (metais ou vidros)

14

57

22

7

penetração do sol na UTI

14

72

14

0

temperatura interna de dia

7

72

21

0

visibilidade do pacientes pela equipe de enfermagem

7

79

7

7

aparencia interna da UTI

7

79

14

0

claridade (quantidade de luz) de dia

7

86

0

7

temperatura interna de noite

7

86

7

0

renovação do ar (cheiros e odores)

0

79

14

7

distância do posto de enfermagem aos leitos

0

100

0

0

Foi perguntado ainda como os itens de conforto ambiental poderiam
interferir na recuperação dos pacientes. Essas perguntas nas outras unidades foram
tabuladas juntas, e registradas em um único gráfico, já apresentado na avaliação do
edifício. Porém, como foram feitas perguntas específicas para a UTI, a tabulação
dessa unidade foi feita separada e os gráficos elaborados separadamente também.

Os ruídos internos, tanto para os funcionários como para os
pacientes foi o item marcado como de maior interferência no bem-estar do paciente.

Foram ainda considerados como itens de muita interferência na
recuperação dos pacientes, para os funcionários, em ordem decrescente: a
monotonia no campo de visão do paciente, para 68% dos respondentes; a
temperatura do ar condicionado, para 66%; a intensidade da luz artificial à noite,
para 64%; incidência do sol e odores estranhos, para 62%; cor das lâmpadas, para
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60%; ruídos externos e temperatura elevada, para 58%, ao passo que temperatura
baixa, para 56%; ruídos internos, para 54%; contato com o exterior, para 52% e
reflexos em superfície brilhantes, item que para os funcionários tem menor
interferência, interfere muito para 42% deles e pouco, para 36%.
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Gráfico 5. 13 Interferência de problemas de conforto ambiental no bem-estar dos pacientes, para os
funcionários

Para os pacientes, para 64% é importante ter uma folhinha,
calendário e/ou relógio; para 58% a temperatura do ar interfere muito; para 57% a
entrada de sol e a monotonia no campo de visão e para 50% a claridade à noite são
itens que interferem muito no conforto do paciente, apesar de que também para 50%
interfere pouco. Quanto ao reflexo em superfícies brilhantes, 43% consideram que
interfere muito, mas também 43% acham que interfere pouco. Vista do céu e/ou
paisagem pela janela, 50% acham que interfere pouco, 43% que interfere muito e
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odores estranhos para 57% interfere pouco, sendo que apenas 36% acham que
interfere muito.

INTERFERÊNCIA DE ITENS DE CONFORTO para pacientes da UTI
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Gráfico 5. 14 Interferência de problemas de conforto ambiental no bem-estar dos pacientes, para os
pacientes

Nos questionários também tinham questões pedindo para que os
usuários respondessem, em ordem crescente de importância, do primeiro ao último,
os fatores que interferem no bem-estar do paciente. Diferente das anteriores onde
os respondentes assinalavam muito ou pouco, se os fatores interferem muito ou
pouco no bem-estar, nessas questões eles deveriam colocar em ordem: primeiro,
segundo, terceiro, etc. No caso da UTI eram 11 itens, houve muita dificuldade das
pessoas em hierarquizar os maiores as interferências na recuperação dos pacientes.
Nas outras unidades foram diminuídas as opções, o que facilitou o resultado.

Para os funcionários foi pedido para, dentro de uma UTI, ordenar os
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itens positivos de acordo com a interferência na melhoria do estado dos pacientes.
Foi feita a tabulação, considerando-se uma escala de 1 a 10. Em primeiro lugar, com
quase 10 pontos, os funcionários acham que é a entrada liberada da família; depois,
a privacidade no leito; em terceiro lugar, o baixo índice de ruídos, para não perturbálo; em quarto, a visualização do exterior; em quinto e sexto lugares, a iluminação
natural e ventilação natural; em sétimo, a possibilidade de diminuir a intensidade da
iluminação à noite; em oitavo, o aspecto físico geral agradável; em nono, conforto
térmico sem ar condicionado; em décimo, com ar condicionado e por último, atrativo
visual no campo visual do paciente.

ORDEM DE INTERFERÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES para funcionários da UTI
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Gráfico 5. 15 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os
funcionários da UTI

Já para os pacientes foram dados 10 itens negativos e foi pedido
para que eles hierarquizassem em ordem de relevância na sua recuperação. Foi
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tabulado numa escala de 1 a 10. Em primeiro lugar os pacientes consideram
também que a restrição na entrada de familiares é o item que mais interfere na sua
recuperação; em seguida, a falta de janelas com visualização do exterior; em
terceiro lugar, a falta de um calendário e relógio de fácil visualização; depois, os
ruídos; em quinto, a claridade durante a noite; a falta de privacidade, em sexto lugar.
Em sétimo, a falta de atrativo no seu campo visual; em oitavo, o ar condicionado; em
nono, o excesso de claridade de dia e por fim, em décimo, o aspecto físico.

ORDEM DE INTERFERÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES para pacientes da UTI
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Gráfico 5. 16 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os pacientes
da UTI

Nos questionários existiam espaços junto às questões e um espaço
maior no final para que os respondentes pudessem expressar as suas opiniões.
Dentre as observações anotadas pelos funcionários, as mais significativas, com
relação à UTI, foram:
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A visibilidade dos pacientes a partir do posto de enfermagem, que na
UTI 1 é boa, porém, na UTI 2 é comentado que é péssima. Foi bastante comentado
o número de pessoas que ficam circulando na UTI, atrapalhando os funcionários nos
atendimentos. Uma pessoa comentou que às vezes chegam a ficar 50 pessoas,
entre pessoas do laboratório, médicos, internos, residentes, alunos, docentes e
visitas, todos falando muito alto e desconsiderando o paciente. Sobre a porta dos
boxes também tiveram várias observações, com críticas quanto à cor, cinza em tom
escuro, ao sistema, vai-vem, que impede que fique aberta, ao peso e à superfície,
frisada, de difícil limpeza.

Quanto às observações dos pacientes, essas foram mais com
relação à falta de visualização do exterior; à falta de detalhes no teto; à falta de
privacidade e de um jardim para os que possam se locomover. Um paciente
comentou que não se sentia bem de ficar exposto na hora do banho e que já havia
presenciado duas mortes ali, pelos vidros, em boxes próximos ao dele.

Após a UTI foram analisadas a Enfermaria Feminina, a UTI Neonatal
e a Maternidade. Esses ambientes foram avaliados de novembro de 2000 a janeiro
de 2001.

- A UNIDADE DE INTERNAÇÃO FEMININA

A Unidade de Internação Feminina, ou apenas Enfermaria Feminina,
fica no pavimento superior da ala do meio, o “setor 6” na Figura 5.15. É composta de
sete enfermarias com seis leitos cada (apesar de na planta constar a primeira com
sete leitos), conforme a norma exige, mais uma enfermaria com dois leitos e um
isolamento, um leito fechado com um sanitário com uma pia, uma bacia e um
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chuveiro. As janelas das enfermarias são todas orientadas para nordeste, o que,
pelas constantes reclamações dos pacientes, fez com que fossem colocadas
películas escurecidas, roxas, nos vidros. Com isso os ambientes ficaram escuros
tendo que as lâmpadas permanecerem acesas boa parte do dia, e quentes, pela
incidência direta do sol nas películas escuras e o seu aquecimento.

Um longo corredor, na lateral das rampas que fazem a ligação entre
os pavimentos, faz o acesso a essa unidade. O piso é revestido de cerâmica
vermelha e apesar das paredes serem de cor clara, a cor escura do piso, as
películas escuras dos vidros e ainda cortinas escuras nas janelas dão uma
impressão muito ruim ao ambiente. Além das enfermarias propriamente ditas tem
ainda uma copa, uma sala de chefia, o posto de enfermagem, uma sala de curativos,
um local para desinfecção de materiais e outro para a guarda de materiais
esterilizados, um expurgo e um sanitário para as pacientes com cinco bacias, duas
bancadas de granito com duas pias cada e três chuveiros. Tem ainda no final do
corredor mais um sanitário com uma bacia e um chuveiro.

Portas de correr de madeira, de 1,40 m de largura, que permanecem
constantemente abertas, fazem a comunicação dos corredores com as enfermarias.
As janelas têm um peitoril de 1,10 m, altura adequada, se elas tivessem uma
orientação solar correta e vista agradável. Como a orientação é inadequada, recebe
sol praticamente o ano todo e a película, assim como a cortina, impedem qualquer
visualização externa. As janelas da parede oposta, de orientação sudoeste, algumas
são de vidro tipo fantasia, outras estão pintadas ou têm película, como acontece nas
últimas enfermarias. Quase todas estão a uma altura de 1,55 m e são do tipo
basculante, de difícil manuseio, comprometendo a ventilação cruzada.
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Figura 5. 23 e Figura 5. 24 A Enfermaria Feminina

Foram passados nessa unidade, entre novembro e dezembro de
2000, 30 questionários para médicos e funcionários, sendo que apenas 13 foram
devolvidos respondidos. A maior parte dos questionários respondidos e devolvidos
foi dos auxiliares de enfermagem. Os médicos não retornaram nenhum.
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De acordo com as respostas dos funcionários da Enfermaria
Feminina, percebeu-se uma grande insatisfação com relação a essa unidade,
justificável, por que existe um projeto, já aprovado, de verticalização da ala central, e
a

construção de vários andares com enfermarias nesse novo local. Então essa

unidade não tem sido reformulada, só sofrendo reparos em itens emergenciais,
enquanto aguarda a construção da nova ala. O panorama para os funcionários,
então, é o seguinte:

INSATISFAÇÃO

Dentre os itens que mais causam a insatisfação dos funcionários
estão:

- localização dos sanitários dos pacientes, no final da ala, distante
para as primeiras enfermarias, com 77%;

- temperatura em dias de calor (os questionários foram passados em
novembro e dezembro), quantidade de sanitários e iluminação e ventilação dos
sanitários dos funcionários, com 69% de insatisfação;

- incidência do sol, número de leitos por enfermaria e quantidade de
sanitários, com 62% de insatisfação;

- contato com o exterior para a equipe de trabalho (não existe
visualização externa a partir do posto de enfermagem), segurança contra incêndio,
local para descanso, distância do posto de enfermagem aos leitos (últimas
enfermarias), localização dos sanitários de funcionários e adequação das janelas em
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dias de frio, com 54% de insatisfação;

- temperatura em dias de frio, ruídos de dia e de noite, qualidade do
ar e iluminação à noite, com 46% de insatisfação, sendo que o item iluminação à
noite teve 46% de satisfação também (8% de NDA, respostas em branco ou nulas).

SATISFAÇÃO

- o item com maior índice de satisfação foi a qualidade da luz que
entra pelas janelas, apesar da película roxa, com 69% de satisfação, só 23% de
insatisfação;

- a incidência de sol em dias de frio e a comunicação entre pacientes
e o posto de enfermagem, com 69% de satisfação também, mas sem nenhuma
resposta NDA, nem brancas e nem nulas;

- a adequação das janelas em dias de calor, o tamanho das janelas
e a quantidade de luz natural, com 62% de satisfação, e

- ruídos externos, contato com o exterior para os pacientes,
qualidade da luz artificial e intensidade da iluminação à noite, com 46% de
satisfação.
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AVALIAÇÃO DA ENFERMARIA FEMININA para os funcionários
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Gráfico 5. 17 e Gráfico 5. 18 Avaliação da Enfermaria Feminina (Paretto) e Grau de satisfação para
os funcionários
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Para os pacientes foram passados e retornados 30 questionários
durante o mês de dezembro de 2000. As principais respostas foram:

INSATISFAÇÃO

- a segurança contra incêndios tem 77% de insatisfação para os
pacientes;

- a quantidade de sanitários, 63% de insatisfação;

- temperaturas em dias de calor, 53 % de insatisfação;

- aparência interna e ventilação e iluminação dos sanitários tem 43%
de insatisfação, mas 57% de satisfação. No gráfico das médias esses itens estão
beirando o valor médio - 5,5 - também.

SATISFAÇÃO

- a posição do leito em relação à porta e às janelas, ruídos externos,
quantidade de luz natural e distância ao posto de enfermagem são os que mais
agradam aos pacientes, 97% de satisfação;

- comunicação com o posto de enfermagem e contato com o
exterior, 80% de satisfação;

- intensidade das luzes à noite e qualidade das lâmpadas, 77% de
satisfação;

- qualidade da luz das janelas e qualidade do ar, 73% de satisfação;
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- adequação das janelas no calor, 70% de satisfação;

- número de leitos por enfermaria e ruídos de dia, 67% de satisfação;

- sol em dias de calor, localização dos sanitários e ruídos, 63% e
60% de satisfação.

Como os questionários foram passados no verão, os pacientes não
souberam responder as questões relativas aos dias de frio, dando muitas respostas
NDA, em branco ou nulas, uma média de 65%.

AVALIAÇÃO DA ENFERMARIA FEMININA para os pacientes
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GRAU DE SATISFAÇÃO DA ENFERMARIA FEMININA para os pacientes
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Gráfico 5. 19 Avaliação da Enfermaria Feminina (Paretto) e Grau de satisfação para os funcionários

Quanto às questões para ordenar os fatores de interferência na
recuperação dos pacientes, foram dadas na Enfermaria Feminina, ainda, dez
opções. Para os funcionários foram perguntados sobre os fatores positivos de
interferência e para os pacientes, sobre os fatores negativos.

Os funcionários colocaram em primeiro lugar, uma ventilação natural
adequada; em segundo, baixo índice de ruídos; em terceiro, amplas janelas; em
quarto, iluminação natural (ambientes claros); em quinto lugar, aspecto físico
agradável; em sexto, acesso direto da enfermaria a um jardim; em sétimo, pouca
intensidade da iluminação artificial à noite; temperatura agradável sem ar
condicionado; temperatura agradável com ar condicionado, e por fim, em décimo
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lugar, atrativo no campo visual do paciente.

INTERFERÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES para os funcionários
1
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ventilação natural predominante, ambiente bem ventilado

baixo índice de ruídos internos e externos

janelas amplas p/ visualização do exterior, de paisagem, vegetação, jardim

iluminação natural predominante, ambiente claro

aspecto físico geral agradável

acesso direto da enfermaria a um jardim p/ contemplação e circulação

pouca iluminação artificial (lâmpadas) à noite

temperatura agradável sem uso de ar condicionado

temperatura agradável, porém, com arcondicionado
atrativo visual no campo de visão do paciente (desenho, quadros, relógio,
calendário no teto e/ou paredes)

Gráfico 5. 20 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os
funcionários da Enfermaria Feminina

Para os pacientes, também, um ambiente sem ventilação natural é o
fator que mais interfere na sua recuperação; seguido de temperatura desagradável;
em terceiro, a falta de janelas com vista para o exterior; em quarto lugar, a
iluminação excessiva à noite; em quinto lugar, os ruídos; em sexto, a falta de acesso
direto a um jardim; em sétimo, um ambiente escuro com inadequada iluminação
natural; em oitavo lugar, a monotonia do campo visual; em nono, o aspecto físico e
em último lugar temperatura agradável, mas com o uso de ar condicionado.
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INTERFERÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES para os pacientes
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ambiente com pouca ventilação
natural
temperatura desagradável
janelas pequenas sem vizualização p/
o exterior
excessiva iluminação artificial, a noite
elevado índice de ruidos internos e
externos
falta de um jardim com acesso direto
p/ enfermaria
ambiente com pouca luz, escuro

falta de atrativo visual p/ o paciente

aspecto físico geral desagradável
temperatura agradável, porém com
arcondicionado

Gráfico 5. 21 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os pacientes
da Enfermaria Feminina

Quanto às observações dos funcionários, muitos reclamaram do
tamanho dos sanitários; da quantidade e da falta de privacidade do paciente, no
leito, durante uma consulta; dos ruídos externos de aviões. Foi requisitado também
um espaço de convivência com televisão e um local para visitantes e
acompanhantes, com alguma coisa para comer. Mas o mais preocupante para eles
é a falta de saída de emergência, pois se for preciso, como algum comentou, uma
evacuação do hospital, as enfermarias ficariam seriamente comprometidas.

Quanto aos pacientes, os comentários foram com relação à falta de
ventilação; calor; poucos sanitários; pisos escorregadios nos sanitários; falta de local
para convivência; ruídos externos de aviões e alguns reclamaram da cor das
películas nas janelas.
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- A UTI NEONATAL e A MATERNIDADE

A UTI Neonatal e a Maternidade estão localizadas na mesma ala da
Enfermaria Feminina, o “setor 6” na Figura 5.15, ao lado das rampas, porém no
pavimento térreo. Por ter havido ampliação na ala da esquerda, “setor 5”, para o
funcionamento da UTI Pediátrica e por ser ali, entre as duas alas, o acesso coberto
para o CCS, não há o problema do excesso de sol detectado no pavimento superior,
porém, a ventilação natural é prejudicada pelos obstáculos.

A UTI Neonatal tem hoje sete leitos, a Unidade de Cuidados
Intermediários (UCI) Neonatal tem 10 e a Maternidade 18 leitos, distribuídos em três
enfermarias de quatro e uma de seis leitos.

Na entrada, na lateral às rampas que levam ao pavimento superior,
um corredor faz o acesso às unidades. À direita, um pequeno quarto para
plantonista, um local para café, o lactário e uma salinha para aleitamento. À
esquerda, dois visores grandes de vidro, de 1,10 m de peitoril, mostram a UTI
Neonatal e mais a frente mais um visor mostra a UCI Neonatal. Um posto de
enfermagem localizado entre elas atente as duas unidades.

O revestimento do piso é de granilite claro, a cor das paredes é
verde claro, o teto é branco e as cortinas também são brancas. Existe um aparelho
de ar condicionado em cada uma dessas unidades e um no posto de enfermagem.
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Figura 5. 25 e Figura 5. 26 A UTI e a UCI Neonatal

Na UTI Neonatal foram passados, de dezembro de 2000 a janeiro de
2001, 30 questionários para a equipe médica e funcionários, dos quais 22 foram
devolvidos. Desses, a maioria foi respondida pelos auxiliares de enfermagem,
enfermeiros e por um médico. Como a mãe não fica junto com a criança, não foram
passados questionários para elas, sendo nessa unidade avaliadas as respostas
apenas dos funcionários.
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O grau de insatisfação dos funcionários com relação à unidade foi
muito grande, apesar de já ter passado por reformas e adequações.

INSATISFAÇÃO

- a iluminação e ventilação dos sanitários foi o item de maior
insatisfação, com 91%;

- depois vem a quantidade de sanitários e contato com o exterior,
com 86% de insatisfação;

- local para descanso, que praticamente inexiste, um pequeno quarto
com uma cama no início do corredor ainda na rampa de acesso, com 82% de
insatisfação;

- em seguida vem a inadequação das janelas no calor (falta de
ventilação), com 77% de insatisfação;

- a localização do sanitário dos funcionários, no final do corredor, na
Maternidade, com 75% de insatisfação;

- a renovação de ar (falta de ventilação), com 73% de insatisfação;

- a sala de preparo para parto e a segurança contra incêndio, com
68% de insatisfação;

- a aparência interna e disposição dos leitos com relação às janelas
(vários berços na UTI Neonatal ficam de frente para a janela), com 64% de
insatisfação;
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- a temperatura interna em dias quentes, com 59% de insatisfação;

- a iluminação natural no Centro Obstétrico (inexistente) e a
quantidade de berços, com 55% de insatisfação;

- a inexistência de janelas no Centro Obstétrico, com 50% de
insatisfação;

- ruídos internos, sol em dias de calor e de frio, e luz natural, com
45% de insatisfação, e

- adequação das janelas em dias de frio e qualidade da luz das
janelas, com 41% de insatisfação.

SATISFAÇÃO

- o melhor item para os funcionários é a quantidade de iluminação
artificial na UTI e UCI Neonatal, com 82% de satisfação;

- a localização do Centro Obstétrico tem 68% de satisfação;

- a qualidade da luz artificial, com 55% de satisfação;

- ruídos externos e temperatura em dias de frio, com 50% de
satisfação, e

- tamanho das janelas, com 45% de satisfação.

O item ruídos internos à noite teve 36% de insatisfação, 23% de
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satisfação, porém, 41% de NDA, respostas em branco ou nulas. Provavelmente
porque a maioria dos respondentes era do turno do dia.
AVALIAÇÃO DA UTI NEONATAL para os funcionários
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Gráfico 5. 22 Avaliação da UTI Neonatal (Paretto) e Grau de satisfação para os funcionários
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Questionados sobre os fatores positivos de interferência na
recuperação dos pacientes, nessa unidade já com cinco opções, em primeiro lugar
os funcionários consideram um baixo índice de ruídos; em segundo, temperatura
adequada sem o uso de ar condicionado; em terceiro, a diminuição da intensidade
da iluminação à noite; em quarto lugar, iluminação natural com vista para o exterior e
por último, acesso para um jardim.

INTERFERÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES para os pacientes
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baixo índice de ruídos internos e
externos

temperatura adequada sem o uso de
ar condicionado, com ventilação
natural predominante
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artificial (lâmpadas) à noite

iluminação natural predominante,
ambiente claro com visualização do
exterior, de paisagem, vegetação,
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acesso direto para um jardim para
contemplação e circulação

Gráfico 5. 23 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os
funcionários da UTI Neonatal

Quanto aos comentários, tiveram muitas reclamações das janelas da
UTI/UCI que são lacradas e do o ar condicionado que funciona o tempo todo. Sobre
os sanitários dos funcionários, que são os da Maternidade e ruídos sendo que os
mais comentados e reclamados são os de vozes e das rodinhas dos carrinhos
entrando e saindo.
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A Maternidade fica na mesma ala que a UTI Neonatal. Além dos 18
leitos, tem uma sala de preparo para parto, uma sala de parto, um Centro Obstétrico,
uma sala de enfermagem, uma rouparia, um sanitário para os funcionários da
Maternidade e da UTI Neonatal, um sanitário para as pacientes com quatro
chuveiros, duas bacias e duas pias, um expurgo, uma sala de higienização, uma
enfermaria fechada contendo um sanitário e, uma copa e o posto de enfermagem.

As janelas das enfermarias, orientadas para nordeste têm 1,10 m de
peitoril e são de correr. Não recebem tanta insolação pela barreira das construções
e da cobertura do acesso ao CCS. As portas das enfermarias, de 1,40 m de largura,
são de madeira de correr e ficam sempre abertas. As janelas da parede de
orientação oposta, sudoeste, têm 2,20 m de altura e são basculantes.

O Centro Obstétrico e a sala de parto não têm aberturas para o
exterior. As portas são de correr, de acrílico e tem um aparelho de ar condicionado
em cada uma das duas salas.

N

Figura 5. 27 A Maternidade
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Foram passados, para os funcionários e equipe médica da
Maternidade, de dezembro de 2000 a janeiro de 2001, 30 questionários. Desses, 19
foram devolvidos, sendo a maioria dos respondentes auxiliares de enfermagem.
Três médicos responderam.

Resultado da avaliação feita pelos funcionários:

INSATISFAÇÃO

- assim como para os funcionários da UTI Neonatal, a quantidade de
sanitários é o maior problema na Maternidade, com 95% de insatisfação;

- a aparência interna e a temperatura em dias de calor, com 89% de
insatisfação;

- a iluminação natural do Centro Obstétrico, feita através apenas da
porta de acrílico, tem 84% de insatisfação;

- a qualidade do ar, contato com o exterior, quantidade de leitos,
janelas no centro obstétrico e iluminação e ventilação dos sanitários, com 79% de
insatisfação;

- a segurança contra incêndio, a sala de parto e a localização dos
sanitários, com 74% de insatisfação;

- a incidência do sol, adequação das janelas ao calor, disposição dos
leitos em relação às janelas e sala de descanso, com 68% de insatisfação;

- a quantidade de iluminação artificial, com 47% de insatisfação;
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- a iluminação pela janela teve respostas aproximadamente
equilibradas, 37% de insatisfação e satisfação, porém com grande quantidade de
NDA, respostas em branco ou nulas – em torno de 30% - porque a maioria dos
respondentes foi do turno do dia.

SATISFAÇÃO

- o Centro Obstétrico tem o maior índice de satisfação, 68% contra
21% de insatisfação;

- tamanho das janelas e ruídos de dia, com 63% de satisfação;

- depois vem, ruídos externos, com 53% de satisfação, assim como
a temperatura em dias de frio, incidência do sol no frio, adequação das janelas ao
frio e a qualidade da luz artificial, e

- ruídos internos de noite, com 32% de satisfação, porém com 42%
de NDA, respostas em branco ou nulas - por grande parte dos respondentes
desconhecerem a unidade à noite;
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AVALIAÇÃO DA MATERNIDADE para os funcionários
1,0

5,5

10,0

local para descanso
quantidade de janelas do centro obstétrico
quantidade de sanitários (funcionários)
temperatura interna em dias de calor
iluminação natural do centro obstétrico
iluminação e ventilação dos sanitários (funcionários)
contato com o exterior (vizualização de jardim, do exterior)
aparência interna (piso, cortinas, janelas, paredes)
adequação das janelas em dias de calor (aberturas suficientes)
renovação do ar (odores, cheiros fortes)/ qualidade do ar
quantidade de leitos
sensação de segurança contra incêndio (rotas de fuga)
localização dos sanitários (funcionários)
sala de preparo para parto
disposição dos leitos em relação às janelas
quantidade de sol que entra pela janela em dias de calor
adequação das janelas em dias de frio (infiltração, vento)
qualidade de luz que entra pela janela
ruídos internos de noite
qualidade da luz artificial (cor/ excesso de brilho)
quantidade de luz que entra pela janela
quantidade de luz artificial (lâmpadas)
temperatura interna em dias de frio
ruídos internos de dia
tamanho das janelas
quantidade de sol que entra pela janela em dias de frio
localização do centro obstétrico
ruídos externos (de aviões, de carros, outros)

GRAU DE SATISFAÇÃO DA MATERNIDADE para os funcionários
0%
quantidade de sanitários (funcionários)
aparência interna (piso, cortinas, janelas, paredes)
temperatura interna em dias de calor
iluminação natural do centro obstétrico
renovação do ar (odores, cheiros fortes)/ qualidade do ar
contato com o exterior (vizualização de jardim, do
quantidade de leitos
quantidade de janelas do centro obstétrico
iluminação e ventilação dos sanitários (funcionários)
sensação de segurança contra incêndio (rotas de fuga)
sala de preparo para parto
localização dos sanitários (funcionários)
quantidade de sol que entra pela janela em dias de calor
adequação das janelas em dias de calor (aberturas
disposição dos leitos em relação às janelas
local para descanso
quantidade de luz artificial (lâmpadas)
qualidade da luz artificial (cor/ excesso de brilho)
adequação das janelas em dias de frio (infiltração, vento)
quantidade de luz que entra pela janela
qualidade de luz que entra pela janela
quantidade de sol que entra pela janela em dias de frio
temperatura interna em dias de frio
ruídos internos de dia
tamanho das janelas
ruídos internos de noite
ruídos externos (de aviões, de carros, outros)
localização do centro obstétrico
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100%
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79
79
79
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Gráfico 5. 24 Avaliação da Maternidade (Paretto) e Grau de satisfação para os funcionários
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Das pacientes, de 30 questionários passados, 30 foram devolvidos,
e o resultado da avaliação da Maternidade por eles é:

INSATISFAÇÃO

- a quantidade de sanitários é o item de maior descontentamento
para os pacientes, com 70% de insatisfação;

- segurança contra incêndio, com 57% de insatisfação e,

- a sala de amamentação, com 23% de insatisfação, apenas 3 % de
satisfação, mas com 74% de NDA, respostas em branco ou nulas, o que resulta na
distorção verificada com relação ao gráfico das médias (Paretto).

SATISFAÇÃO

- o item de maior satisfação, 100%, é a comunicação entre as
pacientes e o posto de enfermagem;

- a localização dos banheiros e distância do posto de enfermagem
ao leito tem 93% de satisfação;

- a posição dos leitos com relação às janelas e porta, o tamanho das
janelas, ruídos de dia, quantidade de luz natural e aparência interna, com 90% de
satisfação;

- contato com o exterior e qualidade do ar, com 87% de satisfação;

- ruídos externos e ruídos internos à noite, 83% de satisfação;
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- qualidade das lâmpadas, com 77% de satisfação;

- ventilação, com 73% de satisfação;

- intensidade da iluminação à noite, com 70% de satisfação;

- temperatura em dias de calor, com 53% de satisfação, e

- insolação em dias de calor, com 47% de satisfação.

Além da sala de amamentação, os itens que mais obtiveram
respostas NDA, em branco ou nulas foram as relacionadas ao frio, visto que os
questionários foram todos passados em uma época de calor.

AVALIAÇÃO DA MATERNIDADE pelos pacientes
1,0
sala de amamentação
quantidade banheiros (pacientes)
segurança contra incêndios
quantidade de sol em dias de calor
temperatura interna em dias de calor
quantidade de luz artificial de noite
adequação das janelas para dias de calor (ventilação)
temperatura interna em dias de frio
ruidos internos de noite
qualidade da luz artificial
iluminação e ventilação dos banheiros (pacientes)
aparencia interna
ruidos internos de dia
ruidos externos
renovação de ar/ qualidade do ar
quantidade de luz natural
cor da luz que entra pela janela
quantidade de sol em dias de frio
contato com o exterior para o paciente (leito)
localização dos banheiros (pacientes)
posição dos leitos com relação a janelas e portas
distância posto de enfremagem/ leito
tamanho das janelas
adequação das janelas para dias de frio (ventilação)
comuinicação paciente/ posto de enfermagem

5,5

10,0
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GRAU DE SATISFAÇÃO DA MATERNIDADE para os pacientes
0%
quantidade banheiros (pacientes)
segurança contra incêndios
temperatura interna em dias de calor
quantidade de sol em dias de calor
quantidade de luz artificial de noite
adequação das janelas para dias de calor (ventilação)
sala de amamentação
qualidade da luz artificial
ruidos internos de noite
iluminação e ventilação dos banheiros (pacientes)
ruidos externos
renovação de ar/ qualidade do ar
contato com o exterior para o paciente (leito)
aparencia interna
quantidade de luz natural
ruidos internos de dia
tamanho das janelas
temperatura interna em dias de frio
posição dos leitos com relação a janelas e portas
distância posto de enfremagem/ leito
localização dos banheiros (pacientes)
adequação das janelas para dias de frio (ventilação)
quantidade de sol em dias de frio
cor da luz que entra pela janela
comuinicação paciente/ posto de enfermagem
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Gráfico 5. 25 e Gráfico 5. 26 Avaliação da Maternidade (Paretto) e Grau de satisfação para os
pacientes

Questionados sobre os fatores positivos de interferência na
recuperação dos pacientes, os funcionários responderam em primeiro lugar,
iluminação natural, um ambiente claro e visualização do exterior; em segundo,
acesso para um jardim; em terceiro lugar, temperatura adequada sem ar
condicionado; em quarto, baixo índice de ruídos e por último, atrativo no campo
visual do paciente.
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INTERFERÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES para os funcionários
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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atrativo visual para o paciente
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Gráfico 5. 27 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os
funcionários da Maternidade

Para os pacientes, a ordem segundo os fatores negativos que
interferem na recuperação, é em primeiro lugar a temperatura desagradável, em
segundo, excesso de ruídos; em terceiro, pouca iluminação de dia; excesso de luz à
noite; monotonia no campo visual e por último, falta de um jardim para acesso direto.

327

INTERFERÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES para os pacientes
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ventilação adequada
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ambiente com pouca luz natural,
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paredes
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Gráfico 5. 28 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os pacientes
da Maternidade

Nas observações dos funcionários, as reclamações foram com
relação à aparência da Maternidade, antiga, escura; janelas que não abrem, que
estão quebradas; ruídos externos de aviões; enfermarias pequenas; muitos leitos;
localização da sala de pré-parto muito próxima das enfermarias e foi proposto um
refeitório, com varanda, para que as pacientes possam fazer refeições, passear,
tomar ar sem se afastarem dali.

Muitas pacientes reclamaram da excessiva iluminação à noite;
cheiro de comida proveniente, provavelmente pela proximidade, da cozinha; ruídos à
noite de gestantes, crianças chorando, conversas, ventiladores; ruídos externos de
aviões; o tamanho dos banheiros e a ventilação (janelas pequenas).
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Os questionários da Enfermaria Masculina, da Pediatria e da UTI
Pediátrica começaram a ser passados apenas em junho de 2001 porque até essa
época estavam sendo feitos as tabulações e os levantamentos físicos das unidades
que já haviam sido avaliadas.

- A UNIDADE DE INTERNAÇÃO MASCULINA

A Enfermaria Masculina fica localizada no pavimento superior da ala
à direita, “setor 7” da Figura 5.15. São dez enfermarias com seis leitos cada, duas
enfermarias com cinco leitos e dois isolamentos com dois leitos e um sanitário cada.
Existem ainda nessa unidade um sanitário com três chuveiros, três bacias e uma
bancada com cinco pias, expurgo, sala de procedimentos, posto de enfermagem e
uma sala de descanso. Na entrada existem mais alguns sanitários pequenos e salas
de banho.

As janelas dessa unidade são iguais às da Enfermaria Feminina,
com peitoril de 1,10 m de altura, de ferro, folhas de correr de vidro liso com película
roxa. As portas são de madeira, de correr, de 1,40 m de largura e acima delas
existem, em toda a extensão da Enfermaria, janelas de vidro fixo de 2,10 m de
altura. As janelas da face sudoeste têm quase todas, peitoril de 2,00 m, são
basculantes e de vidro martelado. Nessa unidade, na face nordeste, acontece o
mesmo problema de insolação (mesma orientação) da Enfermaria Feminina, tendo
sido adotada a mesma solução, películas escurecidas, roxas. O piso também é de
cerâmica vermelha.
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N

Figura 5. 28 e Figura 5. 29 A Enfermaria Masculina

No mês de junho foram passados 30 questionários para os
funcionários, sendo que 29 foram devolvidos. A maioria dos respondentes dessa
unidade foi auxiliar de enfermagem e enfermeiros. Nenhum médico respondeu. Os
resultados foram:
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INSATISFAÇÃO

- renovação do ar, temperaturas em dias de calor e de frio,
quantidade de sanitários, com 79% de insatisfação;

- local para descanso e a localização dos sanitários dos funcionários,
com 76% de insatisfação;

- segurança contra incêndio, quantidade de banheiros de pacientes e
contato com o exterior, com 72% de insatisfação;

- ruídos internos, janelas em dias de frio e localização dos banheiros
dos pacientes, com 62% de insatisfação;

- número de leitos por enfermaria, com 59% de insatisfação;

- ruídos à noite e iluminação e ventilação dos banheiros dos
pacientes, com 55% de insatisfação, sendo que o item ruídos à noite teve 21% de
NDA, respostas em branco ou nulas;

- iluminação e ventilação dos sanitários dos funcionários, com 52%
de insatisfação, e

- janelas em dias de calor, com 48% de insatisfação contra 45% de
satisfação.

SATISFAÇÃO

- a iluminação é o que os funcionários consideram de melhor na
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Enfermaria Masculina, 93% de satisfação com relação à quantidade de luz artificial,
69% com relação à luz natural, 66% quanto à qualidade da luz artificial e 62%
quanto ao tamanho das janelas;

- a disposição dos leitos em relação às janelas, 59% de satisfação;

- a aparência interna e insolação em dias de calor, 55% de
satisfação, e

- a qualidade da luz que entra pela janela e a insolação em dias de
frio, 52% de satisfação.

AVALIAÇÃO DA ENFERMARIA MASCULINA pelos funcionários
1,0
sensação de segurança contra incêndio (rotas de fuga)
local para descanso
quantidade de banheiros (pacientes)
temperatura interna em dias de frio
ruídos internos de dia
renovação do ar (odores, cheiros fortes)/ qualidade do ar
temperatura interna em dias de calor
ruídos internos de noite
quantidade de sanitários (funcionários)
contato com o exterior
número de leitos por enfermaria
localização dos sanitários (funcionários)
localização dos banheiros (pacientes)
iluminação e ventilação dos sanitários (funcionários)
adequação das janelas de frio (infiltração, vento)
iluminação e ventilação dos banheiros (pacientes)
ruídos externos (de aviões, de carros, outros)
adequação das janelas em dias de calor (aberturas suficientes)
aparência interna (piso, cortinas, janelas, paredes)
quantidade de sol que entra pela janela em dias de calor
sala de procedimentos
qualidade de luz que entra pela janela
quantidade de sol que entra pela janela em dias de frio
tamanho das janelas
disposição dos leitos em relação às janelas
quantidade de luz que entra pela janela
qualidade da luz artificial (cor/ excesso de brilho)
quantidade de luz artificial (lâmpadas)

5,5

10,0
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GRAU DE SATISFAÇÃO DA ENFERMARIA MASCULINA para os funcionários
0%
renovação do ar (odores, cheiros fortes)/ qualidade do ar
temperatura interna em dias de calor
temperatura interna em dias de frio
quantidade de sanitários (funcionários)
local para descanso
localização dos sanitários (funcionários)
sensação de segurança contra incêndio (rotas de fuga)
quantidade de banheiros (pacientes)
contato com o exterior
ruídos internos de dia
adequação das janelas de frio (infiltração, vento)
localização dos banheiros (pacientes)
número de leitos por enfermaria
ruídos internos de noite
iluminação e ventilação dos banheiros (pacientes)
iluminação e ventilação dos sanitários (funcionários)
adequação das janelas em dias de calor (aberturas suficientes)
quantidade de sol que entra pela janela em dias de frio
quantidade de sol que entra pela janela em dias de calor
ruídos externos (de aviões, de carros, outros)
sala de procedimentos
qualidade de luz que entra pela janela
aparência interna (piso, cortinas, janelas, paredes)
disposição dos leitos em relação às janelas
tamanho das janelas
quantidade de luz que entra pela janela
qualidade da luz artificial (cor/ excesso de brilho)
quantidade de luz artificial (lâmpadas)
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Gráfico 5. 29 e Gráfico 5. 30 Avaliação da Enfermaria Masculina (Paretto) e Grau de satisfação para
os funcionários

Para os pacientes foram passados e devolvidos 50 questionários
entre junho e outubro de 2001, co os seguintes resultados:

INSATISFAÇÃO

- o item de maior insatisfação é a segurança contra incêndios, com
86% de insatisfação, e

- contato com o exterior, com 66% de insatisfação.

SATISFAÇÃO

- o item de maior satisfação para os pacientes é a posição dos leitos
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com relação à porta e às janelas, com 98% de satisfação;

- a quantidade de luz natural, com 94% de satisfação;

- a quantidade de janelas e a distância do posto de enfermagem aos
leitos, com 92% de satisfação;

- a localização dos banheiros, com 90% de satisfação;

- a qualidade da luz artificial, com 86% de satisfação;

- a comunicação entre os pacientes e o posto de enfermagem, com
84% de satisfação;

- o número de leitos por enfermaria, com 78% de satisfação;

- a aparência interna, com 76% de satisfação;

- a iluminação e ventilação dos banheiros, com 74% de satisfação;

- ruídos externos, com 72% de satisfação;

- qualidade do ar, com 66% de satisfação;

- quantidade de banheiros, com 64% de satisfação;

- ruídos internos de dia, de noite e a iluminação noturna, com 60%
de satisfação;

- a insolação em dias de calor, com 56% de satisfação, porém, com
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22% de NDA, respostas em branco ou nulas - porcentagem igual de insatisfeitos;

- temperatura em dias de frio, com 54% de satisfação, porém com
30% de NDA, respostas em branco ou nulas – maior que a porcentagem de
insatisfeitos, e

- insolação em dias de frio e temperatura em dias de calor, com 52%
de insatisfação, porém com 26% e 22% de NDA, respostas em branco ou nulas,
respectivamente.

Cabe ainda comentar as respostas relativas ao item qualidade da luz
da janela (película roxa), que teve 68% de NDA, respostas em branco ou nulas,
talvez pelos respondentes não terem entendido a pergunta ou estarem em
enfermarias que não tinham a película – não são todas que têm na Enfermaria
Masculina.
AVALIAÇÃO DA ENFERMARIA MASCULINA, pelos pacientes
1,0
sensação de segurança contra incêndios
contato com o exterior
ruidos internos de dia
ruidos internos de noite
quantidade de banheiros (pacientes)
temperatura interna em dias de calor
quantidade de luz artificial (lâmpadas) de noite
renovação de ar (odores, cheiros fortes)/ qualidade do ar
quantidade de sol que entra pela janela em dias de calor
quantidade de sol que entra pela janela em dias de frio
iluminação e ventilação dos banheiros
temperatura interna em dias de frio
ruidos externos
aparencia interna
número de leitos por enfermaria
adequação das janelas em dias de frio
adequação das janelas em dias de calor
qualidade (cor/excesso de brilho) da luz artificial
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Gráfico 5. 31 e Gráfico 5. 32 Avaliação da Enfermaria Masculina (Paretto) e Grau de satisfação para
os pacientes

Questionados sobre os fatores de interferência na recuperação dos
pacientes, os funcionários da Enfermaria Masculina responderam em primeiro lugar,
um baixo nível de ruídos internos e externos; em segundo, um ambiente com
iluminação natural predominante, ambiente claro e com visualização para o exterior;
em terceiro, a diminuição da iluminação noturna; em quarto, acesso para um jardim
para contemplação e circulação e em quinto, atrativo no campo visual do paciente.
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Gráfico 5. 33 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os
funcionários da Enfermaria Masculina

Para os pacientes da Enfermaria Masculina tivemos como resultado
em primeiro lugar, também o nível de ruídos internos e externos; em segundo, o
excesso de iluminação noturna; em terceiro, a iluminação natural; em quarto,
temperatura interna e ventilação natural, e em último lugar a monotonia no campo
visual do paciente.
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Gráfico 5. 34 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os pacientes
da Enfermaria Masculina

Com relação aos comentários dos funcionários, os principais foram:
a falta de uma sala de estar e TV para os pacientes; corredores muito estreitos e
longos e obstruídos por equipamentos; banheiros pequenos e com poucos chuveiros
e a falta de desnível nos chuveiros resultando no piso dos banheiros sempre
molhados; a falta de uma saída de emergência - um único corredor estreito funciona
como entrada e saída da unidade - e janelas inadequadas com frestas permitindo a
entrada de vento e chuva mesmo quando fechadas.

Os pacientes fizeram poucas observações, só com relação ao
excessivo número de leitos por enfermaria e o calor nos dias quentes.
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A PEDIATRIA

A Pediatria ocupa a primeira ala do antigo modelo pavilhonar, à
esquerda, o “setor 5” da Figura 5.15. A UTI Pediátrica ocupa uma área de ampliação
dessa ala. Na Pediatria são sete enfermarias e dois isolamentos, resultando em 34
leitos. Tem ainda logo na entrada, uma casinha pintada de amarelo com as
esquadrias alaranjadas, para as crianças, com um quarto de brinquedos, a
brinquedoteca. Uma varanda e janelas de peitoril de 1,00 m de altura fazem o
contato da casinha com um jardim externo, um espaço cimentado cercado, com
algumas árvores, brinquedos e alguns bancos sombreados, onde as crianças podem
brincar, acompanhadas, ao ar livre. Cada enfermaria, diferentemente das outras
unidades, tem um sanitário com um vaso e chuveiro. Existe ainda nessa unidade,
uma sala de higienização na entrada, sanitários para os funcionários, uma sala de
desinfecção de materiais, um expurgo, uma copa para os funcionários (espaço
mínimo), o posto de enfermagem com uma sala de chefia, uma sala de reuniões,
uma sala de prescrição e outra de procedimentos. Os dois isolamentos ficam
afastados das enfermarias, próximos à UTI Pediátrica, contendo cada um, um
sanitário com vaso, pia e chuveiro.

As portas de acesso às enfermarias são de madeira, de 1,00 m de
largura, tendo ao lado um visor de vidro, de 1,30 m de altura de peitoril. As janelas
das enfermarias, de orientação nordeste, são de ferro, vidro liso e de correr, com
peitoril de 1,10 m. As dos sanitários internos às enfermarias são do tipo basculante e
todas as janelas são providas de telas fixas. O fato que mais chamou a atenção
nessa unidade foi a falta de acomodação para as mães. Elas ficam literalmente
internadas junto aos seus filhos, porém sem conforto nenhum. Dormem em cadeiras
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portáteis tipo “de praia”, ao lado dos leitos das crianças, e por não terem onde
guardar seus pertences improvisam varais para pendurar suas roupas e algumas
peças que lavam e deixam ali para secar. A impressão para quem entra nessa
unidade é péssima.

N

Figura 5. 30 e Figura 5. 31 Esquema da Pediatria
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Foram deixados na Pediatria, durante o mês de julho de 2001, 30
questionários. Desses nenhum retornou.

Até começo de 2002 tentou-se ainda,

inutilmente, resgatar algum, mas com a greve jogaram tudo fora e eles nem
chegaram a ser respondidos. Não foram, assim, consideradas na Pediatria as
respostas dos funcionários e da equipe médica. Dos pacientes (pais), dos 30
questionários passados nos meses de junho e julho, os 30 retornaram.

INSATISFAÇÃO

Como era de se imaginar, o item que teve maior índice de
insatisfação foi a acomodação dos acompanhantes, com 83% de insatisfação;

- a segurança contra incêndio, com 67% de insatisfação, e

- o contato com o exterior para o paciente, com 53% de insatisfação.

SATISFAÇÃO

- o item mais bem avaliado foi a distância do posto de enfermagem
aos leitos, com 100% de satisfação;

- a altura das janelas, com 93% de satisfação;

- a qualidade das lâmpadas, ruídos externos e aparência interna,
com 90% de satisfação;

- a posição dos leitos com relação à porta e às janelas, com 87% de
satisfação;

341

- a qualidade do ar, com 83% de satisfação;

- o número de leitos por enfermaria, a quantidade de luz natural e a
localização, acesso da área de recreação e ruídos à noite, com 80% de satisfação;

- o tamanho das janelas, com 77% de satisfação;

- a iluminação à noite, com 73% de satisfação;

- a adequação das janelas e ruídos de dia, com 70% de satisfação;

- a iluminação e ventilação dos banheiros, com 63% de satisfação;

- a quantidade e a localização dos banheiros e temperatura em dias
de frio, com 60% de satisfação, porém o item temperatura em dias de frio, com 20%
de NDA, respostas em branco ou nulas;

- a quantidade de sol em dias de frio, com 53% de satisfação, porém
com 17% de NDA, respostas em branco ou nulas;

As questões relativas aos dias de calor – temperatura e adequação
das janelas – tiveram 50% e 40% de NDA, respostas em branco ou nulas,
respectivamente, por causa da época em que os questionários foram respondidos –
junho e julho.

342
AVALIAÇÃO DA PEDIATRIA para os pacientes
1,0

5,5

10,0

acomodação para acompanhantes
sensação de segurança contra incêndio
contato com o exterior para o paciente (leito)
temperatura interna em dias de calor
quantidade e localização dos banheiros
quantidade de sol em dias de frio
adequação das janelas para dias de calor (ventilação)
iluminação e ventilação dos banheiros (pacientes)
ruidos internos de dia
adequação das janelas para dias de frio (ventilação)
temperatura interna em dias de frio
quantidade de sol em dias de calor
quantidade de luz artificial de noite
número de leitos por enfermaria
tamanho das janelas
quantidade de luz natural
renovação de ar/ qualidade do ar
posição dos leitos com relação a janelas e portas
ruidos internos de noite
localização e acesso da área externa para recreação
ruidos externos
aparencia interna
qualidade das lâmpadas
altura das janelas
a distância posto de enfremagem/ leito

GRAU DE SATISFAÇÃO DA PEDIATRIA para os pacientes
0%

50%

a acomodação para acompanhantes
a sensação de segurança contra incêndio
o contato com o exterior para o paciente (leito)
a quantidade e localização dos banheiros
33
30
a quantidade de sol em dias de frio
os ruidos internos de dia
30
a temperatura interna em dias de calor
20
a adequação das janelas para dias de calor (ventilação)
20
a temperatura interna em dias de frio
20
a iluminação e ventilação dos banheiros (pacientes)
20
20
a adequação das janelas para dias de frio (ventilação)
a quantidade de luz artificial de noite
20
o tamanho das janelas
20
a quantidade de luz natural
20
o número de leitos por enfermaria
20
a renovação de ar/ qualidade do ar
17
13
a quantidade de sol em dias de calor
13
a localização e acesso da área externa para recreação
a posição dos leitos com relação a janelas e portas
13
os ruidos internos de noite
10
a aparencia interna
10
os ruidos externos
10
a qualidade das lâmpadas 7
a altura das janelas 3
a distância posto de enfremagem/ leito 0

100%

83

10

67
53

INSATISFEITOS

7

33

0

43

4
7

60
53

17
70

30

0
50

40

40
60
63
70
73
77
80
80
83

43

20
17
10
7
3
0
0
0
44

80
87
80
90
90
90
93
100
SATISFEITOS

7
0
10
0
0
3
4
0
NDA+BRANCOS+NULOS

Gráfico 5. 35 e Gráfico 5. 36 Avaliação da Pediatria (Paretto) e Grau de satisfação para os pacientes
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Questionados sobre os fatores de interferência na recuperação dos
pacientes, em primeiro lugar foi considerado o excesso de ruídos internos e
externos; em segundo, temperatura e ventilação; em terceiro, iluminação natural; em
quarto, excesso de iluminação noturna; em quinto, a falta de um jardim direto das
enfermarias e por último a monotonia no campo visual dos pacientes.
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Gráfico 5. 37 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os pacientes
da Pediatria

Quanto às observações, as mais comentadas dizem respeito aos
ruídos internos de crianças chorando, conversas e carrinhos passando; ruídos
externos de aviões (vários comentários); cheiro de cigarro entrando pelas janelas; a
falta de acomodação para acompanhantes que dormem em cadeiras de praia; falta
de armários para guardarem seus pertences; a utilização de aquecedores elétricos
nos dias frios que deixam a temperatura agradável e reclamaram do grande numero
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de formigas existentes, impedindo que as mães se alimentem nas enfermarias junto
aos filhos.

A UTI PEDIÁTRICA

A UTI Pediátrica ocupa um espaço ampliado na primeira ala à
esquerda, “setor 5” da Figura 5.15, ao fundo da Pediatria. Possui cinco leitos, um
sanitário com chuveiro, bacia e pia, expurgo, bancadas para prescrição e um quarto
para plantonista, na entrada, com uma cama e um sanitário. Três aparelhos de ar
condicionado mantêm a temperatura adequada. As paredes e tetos são claros e piso
de granilite. As janelas, todas de correr e de 1,55 m de altura de peitoril, que são
orientadas para sudoeste, dão para a passagem coberta que leva ao CCS, porém, a
cobertura não impede totalmente a entrada do sol à tarde. Na parede oposta orientação nordeste – as janelas dão para um duto que é um prolongamento da área
de recreação da Pediatria.
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N

Figura 5. 32 e Figura 5. 33 Esquema da UTI Pediátrica

Foram passados 30 questionários durante o mês de agosto de 2001.
Desses, somente 12 retornaram. A maior parte foi respondida por auxiliares de
enfermagem, por um enfermeiro e nenhum médico, que se mostraram bastante
insatisfeitos com o ambiente. Aqui não foram passados questionários para os
pacientes, por serem crianças, nem para as mães, por não ser permitida a
permanência de acompanhantes nessa unidade.

INSATISFAÇÃO

- a quantidade de sol em dias de frio, a quantidade e localização dos
sanitários e do local para descanso, com 92% de insatisfação;
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- iluminação natural, insolação em dias de calor e tamanho das
janelas, com 83% de insatisfação;

- adequação das janelas em dias de calor, contato com o exterior,
qualidade da luz natural, segurança contra incêndio e iluminação e ventilação dos
sanitários, com 75% de insatisfação;

- ruídos de dia, aparência interna e disposição dos leitos em relação
às janelas, com 67% de insatisfação;

- a iluminação artificial e qualidade do ar, com 58% de insatisfação;

- ruídos à noite, qualidade da luz artificial e adequação das janelas
ao frio, com 50%, sendo que ruídos internos à noite com 25% de NDA, respostas em
branco ou nulas - provavelmente pelos respondentes trabalharem apenas no
período do dia;

SATISFAÇÃO

- temperatura em dias de calor, quantidade de leitos na UTI,
temperatura em dias de frio e ruídos externos, com 50% de satisfação, sendo que
em todos esses houve uma grande porcentagem de NDA, respostas em branco ou
nulas.

347

AVALIAÇÃO DA UTI PEDIÁTRICA para os funcionários
1,0

5,5

10,0

a quantidade de sanitários (funcionários)
a localização dos sanitários (funcionários)
o local para descanso
a iluminação e ventilação dos sanitários (funcionários)
o contato com o exterior (jardim) através das janelas
a sensação de segurança contra incêndio (rotas de fuga)
a quantidade de sol que entra pela janela em dias de frio
a adequação das janelas em dias de calor (aberturas suficientes)
a quantidade de sol que entra pela janela em dias de calor
quantidade de luz que entra pela janela
os ruídos internos de dia
o tamanho das janelas
qualidade (alteração da cor pela presença de película/ cortina)
a adequação das janelas em dias de frio (infiltração, vento)
a renovação do ar (odores, cheiros fortes)/ qualidade do ar
os ruídos internos de noite
a quantidade de luz artificial (lâmpadas)
a disposição dos leitos em relação às janelas
aparência interna (piso, cortinas, janelas, paredes)
a qualidade da luz artificial (cor/ excesso de brilho)
a temperatura interna em dias de calor
os ruídos externos (de aviões, de carros, outros)
a temperatura interna em dias de frio
a quantidade de leitos

GRAU DE SATISFAÇÃO DA UTI PEDIÁTRICA para os funcionários
0%
a quantidade de sol que entra pela janela em dias de frio
a quantidade de sanitários (funcionários)
a localização dos sanitários (funcionários)
o local para descanso
quantidade de luz que entra pela janela
a quantidade de sol que entra pela janela em dias de calor
o tamanho das janelas
a adequação das janelas em dias de calor (aberturas suficientes)
o contato com o exterior (jardim) através das janelas
qualidade (alteração da cor pela presença de película/ cortina)
a sensação de segurança contra incêndio (rotas de fuga)
a iluminação e ventilação dos sanitários (funcionários)
os ruídos internos de dia
aparência interna (piso, cortinas, janelas, paredes)
a disposição dos leitos em relação às janelas
a quantidade de luz artificial (lâmpadas)
a renovação do ar (odores, cheiros fortes)/ qualidade do ar
os ruídos internos de noite
a qualidade da luz artificial (cor/ excesso de brilho)
a adequação das janelas em dias de frio (infiltração, vento)
a temperatura interna em dias de calor
a quantidade de leitos
a temperatura interna em dias de frio
os ruídos externos (de aviões, de carros, outros)

50%

100%
0
0
0
0

92
92
92
92
8
8
8

83
83
83
8
8

75
75
75
75
75

17
17
17
17
17

67
67
67

8
8
8
16

17
25
25

58
58

8
8
9
9

33
33

50
50
50

25

25
42
42

8
8
17
17

50
50

33
33
25
25

50
50
INSATISFAÇÃO

SATISFAÇÃO

8
8
8
8
9
9
9

25
25
NDA+BRANCOS+NULOS

Gráfico 5. 38 e Gráfico 5. 39 Avaliação da UTI Pediátrica (Paretto) e Grau de satisfação para os
funcionários
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Com relação aos fatores de interferência na recuperação dos
pacientes, em primeiro lugar os funcionários consideram manter um baixo índice de
ruídos; em segundo, menor intensidade da iluminação à noite; em terceiro, ter
acesso direto a um jardim; em quarto, ventilação natural; em quinto, iluminação
natural com visualização para o exterior e por último, atrativo no campo visual do
paciente.

INTERFERÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES para os funcionários
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

baixo índice de ruídos internos e
externos

menor intensidade da iluminação
artificial (lâmpadas) à noite

acesso direto para um jardim para
contemplação e circulação

temperatura adequada sem o uso de
ar condicionado, com um ventilação
natural predominante
iluminação natural predominante,
ambiente claro com visualização do
exterior, de paisagem, vegetação,
jardim
atrativo visual para o paciente
(desenho, pinturas, no teto e/ou
parede)

Gráfico 5. 40 Hierarquia dos fatores de interferência na recuperação dos pacientes para os
funcionários da UTI Pediátrica

Quanto aos comentários, foram com relação à falta de sanitários
para os funcionários na unidade, havendo apenas um na Pediatria, para uso dos
funcionários das duas unidades. Quanto às janelas, que pela cobertura externa não
deixa entrar grande quantidade luz e nem permitem a visualização do exterior.
Ruídos internos como conversas, ruídos de outras unidades e externos, como
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pessoas conversando também, aparelhos e/ou macas e carrinhos de lixo que
descem a rampa externa que dá acesso ao CCS. Convém lembrar aqui que o
necrotério fica no caminho do CCS e que um funcionário comentou ser um ruído
desagradável o da maca que leva o paciente morto para o necrotério. Na Enfermaria
Feminina, não foram colocadas observações a esse respeito, mas em conversas
informais com as pacientes, várias delas comentaram desse ruído de maca à noite,
descendo a rampa externa, que elas sabiam serem pessoas que haviam morrido e
que estavam sendo transportadas para o necrotério.

Ainda com relação à UTI Pediátrica, como fica muito próxima à área
de recreação, ouve-se perfeitamente as crianças brincando lá fora. Janelas maiores
ou até varandas onde as crianças da UTI pudessem visualizar outras brincando,
poderia ser um estímulo e auxílio para a sua recuperação. Sem contar o contato
com o sol. Foi comentado o caso de uma criança internada há muitas semanas ali,
sem contato direto com sol nem luz natural, que se pudesse ter um pouco desse
contato com o meio exterior, com certeza teria uma melhoria significativa em seu
estado geral.

O CENTRO CIRÚRGICO e O CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO
MATERIAL

O Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização Material ficam no
pavimento superior, na frente da edificação acima do Hemocentro, “setor 3” da
Figura 5.15. O Centro Cirúrgico é composto de sete salas cirúrgicas, uma sala préanestésica, uma sala de recuperação, expurgo, quatro salas de apoio, uma copa,
sala de reuniões, diretoria, uma sala de estar e um quarto para plantonista.
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Nenhuma janela das salas tem contato direto com o exterior, pois existe um corredor
externo circundando todas elas, que é a circulação feita pelos médicos. Existe ainda
uma outra circulação interna, entre as salas, que é feita pelos pacientes a partir da
sala de pré-anestesia. É a tentativa da barreira física, contra infecção, por meio da
diferenciação de circulação (limpa e suja). Outra barreira física é o vestiário, de
passagem obrigatória para o acesso ao Centro Cirúrgico.

As sete salas de cirurgia possuem janelas altas, de 2,00 m de
peitoril, e portas de alumínio de correr que dão para os corredores. As paredes são
pintadas de verde e o piso é de granilite claro. Só os corredores externos possuem
janelas para o exterior, basculantes, de ferro pintado de alaranjado e com 1,65 m de
peitoril. Algumas janelas orientadas para nordeste, noroeste e sudoeste, possuem
vidros com películas coloridas roxas para proteção contra insolação. Tanto a sala de
pré-anestesia como a sala de recuperação, não possuem janelas para o exterior,
apenas janelas para os corredores internos.

O Centro de Esterilização Material possui a recepção, a área de
preparo, a esterilização com três autoclaves e três estufas, a sala de material
esterilizado, expurgo, uma copa, secretaria e sala de chefia. Percebeu-se nessa
unidade uma quantidade de ruídos muito grandes provenientes das máquinas e
também muito calor.

351

N

3

2

4

5

1

6

7

CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO MATERIAL

Sala pré-anestésica

Vestiários

Sala de recuperação

Figura 5. 34 Esquema do Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização Material
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Figura 5. 35 Esquema das Salas Cirúrgicas

Quando os levantamentos estavam sendo feitos houve a greve que
durou de agosto de 2001 a fevereiro de 2002. Chegou-se a deixar alguns
questionários que acabaram desaparecendo, não sendo possível, saber a opinião
dos usuários com relação a essas últimas unidades.

5.3. Conclusão

Mesmo sem haver concluído a pesquisa de APO do HU da maneira
inicialmente planejada, as informações coletadas foram valiosas, pois auxiliaram na
melhor compreensão e conhecimento dos ambientes hospitalares, a partir da opinião
dos seus usuários: pacientes, acompanhantes, funcionários, médicos, alunos,
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estagiários, enfim, todos que usam realmente o hospital.

Importante perceber que muitos dos problemas apontados são
decorrentes de projeto, da localização, da implantação do edifício no terreno e do
fato de ser uma construção adaptada, que vem sofrendo alterações e adequações
importantes ao longo do tempo, para que melhor possa abrigar um hospital desse
porte. Desde a sua instalação várias reformas foram, vem sendo realizadas ou estão
em fase de projeto, aguardando para serem executadas. As unidades mais antigas,
que não foram reformuladas, como é o caso da Enfermaria Feminina, Masculina,
Pediatria, conservam ainda suas características originais como os pisos de cerâmica
vermelha, as paredes pintadas de verde e os caixilhos de madeira, antigos. As
unidades já reformuladas, como as UTIs de adultos, Neonatal, Pediátrica, e outras,
mostram uma melhoria no seu aspecto geral, como nos revestimentos do piso,
granilite - apesar de acústica e termicamente serem tão problemáticos como as
cerâmicas, têm uma aparência melhor - nas cores das paredes, modificação das
janelas e outros detalhes.

Problemas apontados como os corredores compridos e estreitos,
dificuldade de circulação - diferenciação de fluxos - distância e inexistência de
acessos diretos entre unidades como Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico e UTI, são
decorrentes da adequação do espaço que abrigava o sanatório e foi sendo
modificado para abrigar as funções de um hospital regional. As reformas que têm
sido realizadas, são pensadas pontualmente, por unidade, sem a preocupação de
resolver o hospital no seu contexto geral, como “algo vivo, flexível, adaptável às
modificações impostas”, conforme falou o arquiteto Carlos Eduardo Pompeu, que
um hospital deve ser. Sabe-se que uma das causas dessa conduta é o fator
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econômico, pois como foi dito, projetos aprovados e guardados existem vários,
porém à espera de liberação de verba para a sua execução.

As questões de conforto levantadas pelos usuários, ligadas ao seu
bem-estar e relatadas por eles como importantes, principalmente na recuperação
dos pacientes, são decorrentes da falta de preocupação, na elaboração do projeto,
com a sua vinculação com a realidade - o ambiente - local. É o caso do excesso de
insolação, falta de ventilação, ruídos externos e internos excessivos, iluminação
natural comprometida pela colocação de películas para obstrução da insolação e
claridade excessiva, ampliações de áreas construídas sem a preocupação de deixar
espaços vazios, propor áreas verdes e/ou revestimentos permeáveis, uso
indiscriminado de aparelhos de ar condicionado e lâmpadas fluorescentes em
ambientes onde às vezes não são recomendados.

Por exemplo, a implantação do edifício no terreno, sobre o eixo
noroeste/sudeste, apesar de ser adequada para a ventilação - a direção
predominante da brisa na região é leste - é inadequada para a insolação, pois expõe
as maiores fachadas para nordeste - insolação o ano todo no período da manhã - e
sudoeste - insolação o ano todo no período da tarde, principalmente no verão e
direção predominante dos ventos fortes na região. Mesmo sendo uma orientação
que poderia aproveitar a ventilação predominante, ela atualmente está prejudicada
e modificada, pelas inúmeras ampliações e obstruções realizadas.

Para finalizar, interessante notar que para os usuários de quase
todas as unidades, quando questionados sobre os fatores de interferência na
recuperação dos pacientes, os itens que predominam são os ruídos, a iluminação -

355

natural e artificial -, temperatura e ventilação, ficando quase que sempre a
monotonia do campo visual e acesso a um jardim, por último. Não que não achem
importante, pois como foi visto, sempre existe uma porcentagem grande de
descontentes com relação a esses itens nos ambientes pesquisados. Porém,
quando pedido para ordenarem em grau de importância, os outros itens têm a
preferência.

Faz parte da atual política de humanização dos ambientes
hospitalares a criação de locais mais agradáveis, onde as pessoas se sintam
tranqüilas, calmas e seguras. Pintar as paredes, o teto, colocar quadros com temas
naturais, trocar o revestimento do piso por um de maior absorção sonora, instalar
novas luminárias e lâmpadas, pendurar um relógio, um calendário e uma pequena
fonte próxima ao leito do paciente, são procedimentos de fácil execução. Mas,
atenuar ruídos externos, como os de aviões, carros, melhorar a iluminação natural
com a utilização de vidros claros, em janelas corretamente orientadas e protegidas
da insolação excessiva por elementos externos, conseguir captar a brisa dominante
e aproveitá-la para ventilar os ambientes, especificar materiais, cores, espessuras
nos fechamentos, adequados ao local, isso, não se consegue depois do projeto
executado e o edifício em uso. Essas questões têm que ser pensadas e resolvidas
durante o projeto, a partir do conhecimento do clima, do tipo de solo, da orientação
do terreno, da vegetação e da topografia local, do entorno, e o desafio é, a
elaboração de um projeto de edifício hospitalar adequado àquela realidade, para ser
construído naquele local, interagindo com aqueles elementos pesquisados.

