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RESUMO 

 

 

CAMPOS, Clarissa Cordeiro de. Eficiência energética em edifícios hospitalares 
obtida por meio de estratégias passivas: estudo da redução do consumo com 
climatização artificial para arrefecimento do ar em salas de cirurgia. 2013. 365p. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia da Arquitetura). 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2013. 
 

 

A pesquisa propõe avaliar quantitativamente a eficácia do emprego de estratégias 

passivas em um bloco cirúrgico hospitalar para a redução do consumo de energia 

elétrica com fins de arrefecimento do ar. A partir do estudo da conformação histórica 

do edifício hospitalar e da identificação das unidades funcionais em que é obrigatório 

o uso de ar condicionado; das características de geração e consumo de energia 

elétrica no Brasil e potenciais de economia energética em edificações, com foco em 

hospitais; seguidos do estabelecimento de conceitos básicos de térmica de 

edificações, estabeleceu-se o embasamento teórico para a realização de estudos de 

caso na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A análise comparativa dos dados 

de área física, sistemas de iluminação artificial, climatização e equipamentos 

coletados em seis blocos cirúrgicos possibilitou a seleção de uma unidade para 

construção de modelo computacional e realização de simulações em software de 

análise de desempenho térmico e energético de edificações. Os resultados 

alcançados demonstraram a importância de se considerar as condições 

bioclimáticas locais, em especial o controle da insolação direta, bem como 

reforçaram a concepção de que o projeto arquitetônico pode contribuir para a 

eficiência energética da edificação, mesmo quando é obrigatório o uso de ar 

condicionado. A realização de simulações computacionais se mostrou vantajosa, 

visto que possibilita a comparação de diversas opções de projeto com objetividade, 

antes de sua efetiva implementação.  

 

Palavras–chave: eficiência energética; estratégias passivas; arquitetura hospitalar; 

simulação computacional. 



 

ABSTRACT 

 

 

CAMPOS, Clarissa Cordeiro de. Energy efficiency in hospital buildings achieved 
through passive strategies: a study of reduced consumption with air conditioning for 
air-cooling in operating rooms. 2013. 365p. Master’s Thesis. Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

 

The research quantitatively evaluate the effectiveness of the use of passive 

strategies in a surgical ward for reducing energy consumption for the purpose of air-

cooling. The study of the historic conformation of the hospital building and the 

identification of the functional units in which it is mandatory the use of air 

conditioning; the characteristics of generation and consumption of electricity in Brazil 

and potential energy savings in buildings, focusing on hospitals; followed by the 

review of basic concepts of building heat transfer, established the theoretical basis 

for conducting case studies in the city of Belo Horizonte, Minas Gerais. A 

comparative analysis of physical area, artificial lighting, air conditioning systems and 

equipment data collected in six surgical wards enabled the selection of one unit to 

build a computational model and run simulations with the use of a software for 

thermal and energy performance of buildings. The results demonstrated the 

importance of considering local bioclimatic conditions, in particular the control of 

direct sunlight, as well as reinforced the concept that architectural design can 

contribute to the energy efficiency of the built environment, even when the use of air 

conditioning is mandatory. Performing computer simulations proved advantageous, 

since it enables objective comparison of different design options before its effective 

implementation. 

 

 

Keywords: energy efficiency; passive strategies; hospital architecture; computer 

simulation.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O crescente aumento da demanda por energia elétrica, o consumo desregrado de 

recursos naturais e suas repercussões negativas no meio ambiente tornam 

imprescindível que os diversos setores da sociedade busquem meios mais racionais 

e eficientes de desenvolvimento de suas atividades. 

 

 Em um país como o Brasil, em que a produção da energia elétrica é 

predominantemente hidráulica, seguida pelas usinas térmicas convencionais e 

nucleares, meios fortemente impactantes do ponto de vista social e ambiental, essa 

premissa torna-se ainda mais importante. 

 

 Atualmente encontram-se em curso diversas ações nacionais em prol da eficiência 

energética. Dentre elas destacam-se o Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica (Procel), criado em 1985, iniciativas da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) e do Ministério de Minas e Energia, a criação da Lei de Eficiência 

Energética (Lei nº 10.295/2001) e, mais recentemente, a aprovação do Plano 

Nacional de Eficiência Energética (Portaria nº 594/2011). 

 

Uma vez que o parque edificado contribui substancialmente para a demanda por 

eletricidade dos centros urbanos, os conceitos de uso racional de energia devem ser 

considerados indispensáveis em todas as etapas do projeto arquitetônico. 

 

Dentre as diversas tipologias de edificações existentes, o hospital pode ser 

considerado uma das mais complexas. Seu grande porte e diversidade de 

atribuições tornam possíveis diferentes estratégias arquitetônicas para a questão da 

economia de energia, as quais contribuem também para o conforto ambiental na 

edificação. 

 

A necessidade de controle da temperatura, umidade e qualidade do ar 

obrigatoriamente através de climatização artificial em determinadas áreas do edifício 
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hospitalar contribui significativamente para o aumento do consumo energético nesta 

tipologia. 

 

Nesse sentido, o objeto do estudo ora apresentado é a eficiência energética em 

unidades funcionais1 hospitalares nas quais é obrigatório o uso de ar condicionado, 

especificamente para o caso do bloco cirúrgico, obtida por meio de estratégias 

passivas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 

 

1.1 Objetivo 
 

 

O objetivo desta pesquisa é avaliar quantitativamente a eficácia do emprego de 

estratégias passivas em um bloco cirúrgico hospitalar, unidade funcional na qual é 

obrigatório o uso de ar condicionado, para a redução do consumo de energia elétrica 

com fins de arrefecimento do ar.  

 

 

1.2 Objetivos específicos 
 

 

Como objetivos específicos destacam-se: 

 

 Através de modelagem computacional, identificar separadamente o impacto 

de cada estratégia arquitetônica proposta para a redução da carga térmica e 

do consumo do sistema de climatização artificial dos ambientes selecionados 

para realização do estudo de caso, 

 

                                            
1
 Unidade funcional: conjunto de ambientes em um estabelecimento assistencial de saúde. “Ambiente 

é entendido nesta norma como o espaço fisicamente determinado e especializado para o 
desenvolvimento de determinada(s) atividade(s), caracterizado por dimensões e instalações 
diferenciadas” (ANVISA, 2004, p. 52 e 151). 
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 Verificar a interação entre as diversas soluções de projeto aplicadas ao 

modelo construído e selecionar aquelas que se mostrarem mais efetivas para 

a maior eficiência energética da unidade escolhida. 

 

 

1.3 Metodologia da pesquisa 
 

 

A realização desta pesquisa foi composta pelas seguintes etapas: 

 

 Fundamentação teórica, a partir de pesquisa documental e bibliográfica, 

 Levantamento de dados em campo, 

 Realização de simulações, 

 Análise dos resultados obtidos, 

 Conclusões. 

 

Durante a etapa de fundamentação teórica foi realizado levantamento documental e 

bibliográfico, a partir de fontes o mais diversificadas possível, com vistas a 

esclarecer questões relacionadas ao tema proposto, a partir da verificação da 

evolução morfológica do edifício hospitalar, da produção e consumo de energia 

elétrica no Brasil e iniciativas nacionais relacionadas à eficiência energética. 

Procurou-se ainda verificar a demanda por eletricidade em edificações hospitalares, 

bem como compreender os conceitos relacionados ao comportamento térmico de 

edificações, essenciais à avaliação crítica dos resultados decorrentes dos estudos 

de caso posteriormente realizados.  

 

Na etapa de levantamento de dados em campo foram realizadas visitas a seis 

blocos cirúrgicos de hospitais no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Obtiveram-se informações relativas ao funcionamento e à área física das unidades, 

projetos e levantamentos cadastrais, bem como dados relativos aos sistemas de 

climatização artificial, iluminação artificial, focos cirúrgicos e equipamentos. Em 

seguida, a tabulação e análise comparativa dos dados obtidos em campo subsidiou 

a escolha do bloco cirúrgico para realização da etapa de simulações. 
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O desenvolvimento das simulações propostas partiu do conhecimento e aprendizado 

do software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1, composto pelos módulos Tas Manager, 

Tas 3D Modeler, Tas Building Simulator e Tas Result Viewer. Após a construção do 

modelo computacional e uma vez fornecidos os dados solicitados pelo software 

selecionado, realizaram-se as simulações, as quais consistiram da verificação da 

situação atual de temperatura e umidade do ar, bem como da carga necessária para 

climatização artificial dos ambientes selecionados, e análise do impacto das 

estratégias arquitetônicas adotadas sobre cada uma das variáveis apontadas. 

 

A análise dos resultados partiu da comparação dos dados de saída obtidos 

progressivamente a cada alteração realizada no modelo inicial, organizados em 

tabelas e gráficos, de modo a avaliar quais das estratégias de projeto mostraram-se 

mais vantajosas do ponto de vista da redução do consumo energético do sistema de 

climatização artificial. 

 

Além da seleção das diretrizes a serem seguidas para se obter a maior economia de 

energia possível para o modelo em estudo, ao final da pesquisa elaboraram-se 

diversas constatações relativas, dentre outros, à importância de se considerarem as 

condições bioclimáticas locais e a necessidade de maior eficiência energética como 

parâmetros iniciais do projeto arquitetônico, bem como à indispensabilidade da 

realização de testes, análises e comparações entre as diversas alternativas de 

projeto anteriormente à sua efetiva implementação. 

 

 

1.4 Justificativa da escolha do tema 
 

 

Após séculos de evolução, o hospital contemporâneo tornou-se uma estrutura de 

grande porte e alta complexidade, a qual depende do uso constante de 

equipamentos e de outros recursos que demandam eletricidade para garantir a 

qualidade e a eficácia das diversas atividades realizadas diariamente em seu 

interior. Isto implica em uma alta demanda por energia elétrica, impactante não 
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apenas do ponto de vista ambiental, mas também sob o aspecto econômico e de 

manutenção da edificação. 

 

Os elevados padrões de qualidade do ar em determinadas unidades funcionais 

hospitalares tornam indispensável o uso quase sempre ininterrupto de equipamentos 

de ar condicionado, quesito amplamente regulamentado no Brasil, destacando-se a 

Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, de 

caráter normativo, que “dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde” e a Norma Brasileira NBR 7256: tratamento de ar em 

estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) – Requisitos para projeto e 

execução das instalações. 

 

Em acréscimo, segundo dados da Eletrobrás (2008a), 12,5% dos custos totais 

operacionais do setor hospitalar são com energia elétrica, bem como do total da 

demanda por eletricidade em hospitais, 30% são devidos aos sistemas de 

climatização artificial. 

 

Desse modo, diretrizes de projeto que possibilitem reduzir a carga térmica em 

ambientes hospitalares climatizados artificialmente, de modo a diminuir a carga 

necessária para arrefecimento do ar, certamente representarão uma significativa 

contribuição para a eficiência energética de toda a edificação. 

 

O bloco cirúrgico, existente em todos os hospitais contemplados durante a etapa de 

coleta de dados em campo, apresentou vantagens para a realização de análise 

comparativa entre unidades, tendo em vista a similaridade observada de fluxos e 

atividades, equipamentos e sistemas de iluminação e de climatização artificial.  

 

Um projeto arquitetônico que considere as condições bioclimáticas locais, além de 

proporcionar maior economia de energia, contribuirá para garantir conforto 

ambiental, o qual está associado a efeitos positivos na saúde dos usuários e na 

produtividade dos trabalhadores na edificação, quesitos essenciais para o edifício 

hospitalar, voltado para a assistência à saúde do homem. 

 



 
 

27 

1.5 Estrutura da dissertação 
 

 

A dissertação apresentada divide-se em cinco capítulos.  

 

O capítulo 1 trata da introdução ao tema abordado, objetivos, metodologia de 

pesquisa e justificativa quanto à escolha do tema. 

 

No capítulo 2 é verificada a evolução histórica que resultou na configuração física e 

funcional do edifício hospitalar como hoje o conhecemos, bem como identificam-se 

as unidades funcionais e ambientes em que atualmente exige-se o uso exclusivo de 

ar condicionado. Em seguida trata-se da geração e consumo de energia elétrica no 

Brasil, com atenção à distribuição da demanda energética em hospitais. São 

consideradas ainda as iniciativas nacionais por eficiência energética, bem como os 

fatores que contribuem para a economia de energia no ambiente construído. 

Finalmente, estabelecem-se alguns conceitos básicos do comportamento térmico de 

edificações, fundamentais para a análise crítica de dados obtidos através de 

simulações. 

 

O capítulo 3 contempla a primeira etapa de estudos de caso, que corresponde às 

visitas realizadas em campo. Apresentam-se os dados coletados através de fotos, 

projetos ou levantamentos cadastrais, tabelas e gráficos. Ao final deste capítulo 

realiza-se uma análise comparativa entre as unidades visitadas, com vistas a 

escolher aquela com o maior potencial de diminuição do consumo energético com ar 

condicionado. 

 

O capítulo 4, por sua vez, trata da segunda etapa de estudos de caso. Após uma 

breve introdução ao software utilizado, apresenta-se a descrição detalhada das 

diretrizes de modelagem e de fornecimento de dados de entrada ao programa 

computacional. Em seguida passa-se à análise dos resultados obtidos através das 

simulações realizadas. 

 

O capítulo 5 contempla as considerações finais da pesquisa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste item apresenta-se a revisão documental e bibliográfica realizada para o 

adequado desenvolvimento da pesquisa proposta. Inicialmente aborda-se o histórico 

da conformação do edifício hospitalar. Em seguida, verificam-se as características 

de produção e consumo de energia elétrica no Brasil, com ênfase no setor 

edificações, em especial hospitais. Estabelecem-se ainda conceitos gerais do 

comportamento térmico de edificações, necessários às etapas de coleta de dados, 

simulações e análise dos resultados. 

 

 

2.1 Histórico do edifício hospitalar e considerações sobre o 

hospital contemporâneo 
 

 

O desenvolvimento do estudo proposto sobre o edifício hospitalar requer a 

compreensão de sua conformação e das relações que são estabelecidas no interior 

desta complexa tipologia. Para que isso seja possível, é necessário antes verificar a 

evolução que, em função da história do homem e da sua relação com o mundo, 

resultou na configuração física e funcional do edifício hospitalar como hoje o 

conhecemos. 

 

 

2.1.1 Sobre a evolução da atenção à saúde 

 

 

A história da medicina conta que desde os tempos mais remotos o homem procura 

libertar-se da doença e do sofrimento e afugentar a morte iminente. Se os meios 

eram ou não eficazes ou adequados aos fins a atingir, isso não altera a conclusão 
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de que, pelo menos em sua tendência curativa, a medicina é tão antiga quanto a 

humanidade (LYONS; PETRUCELLI, 1987). 

 

Conforme será exposto a seguir, as edificações voltadas ao abrigo e tratamento dos 

doentes configuram um ponto comum na gradativa evolução da relação do homem 

com a busca pela cura de suas enfermidades. A progressiva passagem do 

misticismo aos aparatos médico tecnológicos com quais contamos atualmente foi 

acompanhada pela evolução do edifício hospitalar, uma das mais complexas 

tipologias da contemporaneidade. 

 

 

2.1.1.1 Idade Antiga: do culto aos deuses ao cristianismo primitivo 

 

 

Durante a Idade Antiga, o homem assumiu inicialmente uma postura ligada ao 

misticismo e à busca da cura milagrosa de suas enfermidades, através dos deuses a 

quem cultuavam. Com o passar do tempo, a necessidade de recuperar os soldados 

romanos enfermos ou feridos para retornarem à guerra, em conjunto com a 

tradicional preocupação romana com a higiene pessoal e urbana, possivelmente 

tornaram os métodos curativos mais objetivos e clínicos, surgindo nesse momento 

as primeiras edificações voltadas especificamente à atenção à saúde. 

 

Segundo Antunes (1991), no século VI a.C. surgiu na Grécia o culto a Asclépio, deus 

da medicina, ao qual foram edificados diversos templos, os Asklepieia, para onde se 

dirigiam pessoas acometidas por doenças, na esperança de recuperar 

milagrosamente sua saúde. Silva (2000, p. 42) sublinha que tais templos foram os 

primeiros estabelecimentos do mundo ocidental “destinados à recepção dos doentes 

com vistas à cura de doenças”. 

 

[...] os templos primavam pelo ambiente favorável à cura dos 
doentes. Erigiam-se nas colinas ou nas fraldas das montanhas 
abrigadas contra os ventos maléficos. Eram localizados ao lado das 
florestas e de uma fonte de águas minerais, de termas ou, pelo 
menos, de água puríssima (INSTITUTO DE TÉCNICOS EM SAÚDE 
E HOSPITAL, 1972, p.20). 
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Silva (2000, p. 42) indica ainda que nesses templos era praticado o ritual do sono, 

em que o doente era visitado em sonho por entidades que o curavam ou o instruíam 

sobre como obter a cura; “deste modo, o doente não poderia ser considerado 

paciente e sim agente de sua própria cura”. Antunes (1991) acrescenta que o 

procedimento revelado era seguido à risca, ainda que isso significasse conduzir o 

doente à morte. 

 

Hipócrates (460-370 a.C.), segundo o Instituto de Técnicos em Saúde e Hospital 

(1972, p. 26), descendente de asclepíades, questionou tais fundamentos e 

“abandonou os antigos processos da cura miraculosa, assentando sobre o método 

indutivo, a inspeção e a observação, as bases da medicina atual, de que foi 

fundador”. 

 

Os costumes gregos, baseados na crença popular e inicialmente desprovidos de 

qualidades científicas, foram adaptados em outras localidades, como é o caso de 

Alexandria, no Egito, onde foram construídos templos de Serapis, Isis-Serapieia e 

Isieia, segundo o modelo dos Asclepieia gregos (INSTITUTO DE TÉCNICOS EM 

SAÚDE E HOSPITAL, 1972). 

 

Segundo Filha; Monteiro (2003), os Asclépia gregos foram adotados também pela 

civilização romana, onde receberam denominação Esculápia. Antunes (1991) infere 

que com o culto ao deus Esculápio, como era conhecido Asclépio entre os latinos, a 

partir do século III a.C., médicos gregos começam a se dirigir para esta região. Ainda 

segundo o autor, devido à incompatibilidade entre suas atividades com os costumes 

locais, onde a assistência aos doentes tinha caráter familiar e doméstico, realizada 

por meio de rituais, orações, sacrifícios e oferendas, os médicos gregos, em um 

primeiro momento, não foram bem recebidos em Roma. 

 

A atividade ‘médica’, tal qual era encontrada na Grécia, foi absorvida 
pelos romanos e, durante séculos, os ‘médicos’ que atuavam no 
Império Romano eram gregos, escravos ou libertos, pois o exercício 
da medicina para o cidadão romano era degradante (SILVA, 2000, p. 
48). 

 

Com o passar do tempo, a resistência à figura do médico pelos romanos foi 

diminuindo. Em 46 a.C., devido especialmente a uma epidemia que vinha se 
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propagando em Roma, o Imperador Júlio César concedeu a cidadania romana aos 

médicos que ali atuavam (ANTUNES, 1991; INSTITUTO DE TÉCNICOS EM SAÚDE 

E HOSPITAL, 1972; SILVA, 2000). 

 

Antunes (1991) observa que os romanos cultuavam também a deusa Salus, 

conservadora da saúde, e tinham grande preocupação com cuidados sanitários e de 

higiene pública, o que pode ser demonstrado pelas suas monumentais obras para 

abastecimento de água (os aquedutos), as canalizações subterrâneas para a 

eliminação dos esgotos nos rios, drenagem de terrenos lodosos e escoamento das 

águas pluviais, além da construção de banhos públicos ou termas e urinóis públicos 

e outros costumes, como a cremação de cadáveres. 

 

Por se tratar de um império expansionista, Roma mantinha diversos acampamentos 

militares. A preocupação com o cuidado dos soldados enfermos ou feridos levou à 

construção, entre os séculos I a.C. e I d.C., de edifícios chamados Valetudinárias 

(nome derivado de Valetudo, sinônimo de deusa Salus). Desse modo, surgem em 

Roma as primeiras instituições médicas especificamente dedicadas ao abrigo e 

tratamento de doentes, as quais podem ser consideradas precursoras do hospital no 

ocidente (ANTUNES, 1991; SILVA, 2000). 

 

O valetudinarium era uma espécie de hospital militar de campanha, 
destinado a acolher e tratar doentes e feridos, soldados em geral. Do 
ponto de vista da localização, é interessante considerar que sua 
construção se dava ao longo das extensas estradas e sempre 
próximo às linhas de fronteira do império. Esses estabelecimentos, 
entretanto, nunca chegariam a beneficiar a todo o conjunto da 
população em geral (SILVA, 2000, p. 42). 

 

Característica comum entre os templos da Idade Antiga, a preocupação com o local 

de implantação permanece nas Valetudinárias romanas. A diferença parece estar 

relacionada ao papel do sítio onde o edifício deverá ser construído com relação à 

função da própria edificação: anteriormente destinado a favorecer a cura milagrosa 

das doenças, localizado próximo de vegetação, fontes de água e boa ventilação, o 

ambiente em que o templo era edificado participava do significado mágico da cura. 

Já a escolha do local para as Valetudinárias, por sua vez, está mais relacionada à 

funcionalidade prática da edificação, que era voltada ao público militar.  
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Segundo Filha; Monteiro (2003), as Valetudinárias possuíam cômodos dispostos em 

volta de um pátio, os quais comportavam pequenos grupos de doentes cada um. 

Escravos, lutadores e soldados romanos tinham sua assistência garantida devido à 

sua utilidade para a sociedade da época, fosse ela a guerra, o entretenimento ou o 

trabalho. Salles (1971, p. 85) complementa que o tratamento dos soldados se dava 

“em face da observação corrente de que o moral das tropas era melhor quando 

podiam contar com um serviço adequado de assistência médica”. 

 

Como exemplo, Antunes (1991) cita o Valetudinarium de Vindonissa (FIGURA 1), 

região atualmente conhecida por Windisch, na Suíça, construído no século I d.C.. 

Segundo o autor, a edificação dispunha de dois blocos: um edifício central que 

continha provavelmente a cozinha, refeitório ou sala de estar, cercado por um pátio 

interno que, por sua vez, era envolvido por um segundo bloco com as salas 

destinadas a enfermos, administração, cirurgias, farmácia e um saguão de entrada. 

 

 

FIGURA 1 - Plano da construção do Valetudinarium de Vindonissa. Detalhe:  
        disposição das salas para enfermos.  

Fonte: ANTUNES, 1991, p.35. 
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Antunes (1991) observa que os cuidados dedicados ao restante da população 

surgiram alguns séculos adiante, especificamente a partir do século IV d.C., desta 

vez devido ao advento dos ideais de caridade do cristianismo. 

 

Nesse momento ocorre uma mudança de objetivo e de significado das edificações 

voltadas ao cuidado dos doentes. O clero eminente buscava, por meio da caridade, 

o perdão dos seus pecados. Devido a esse objetivo “maior”, era oferecido abrigo 

para os viajantes e todo tipo de assistência aos pobres, doentes e necessitados. 

Nesse contexto, a cura das enfermidades se torna mais uma consequência dos 

diversos cuidados dispensados que um objetivo a ser atingido. 

 

Segundo Sampaio (2005) e Filha; Monteiro (2003), o termo hospital deriva da 

palavra hospitalidade, do latim hospitalis, derivado de hospes (hóspede, estrangeiro, 

viajante, peregrino, conviva), significando o que hospeda, e não o que tem por 

objetivo o tratamento. 

 

Quando se estuda a raiz latina – hospitalis – da palavra hospital, que 
significa “relativo aos hóspedes, hospitaleiro”, percebe-se claramente 
a que fim se destinou, por séculos, a instituição. Associada (sic) a 
hospitalis, há, ainda, outros vocábulos: hospitalia, “quartos para 
hóspedes” e hospitium, “hospitalidade, aposento destinado a um 
hóspede, pousada, agasalho, teto hospitaleiro" (SILVA, 2000, p. 41). 

 

Antunes (1991) e Silva (2000) diferenciam os estabelecimentos que começam a ser 

implantados nessa época entre os chamados Lobotrophia, que recebiam doentes 

sem esperança de cura, buscando diminuir seu sofrimento, para onde se dirigiam 

também os leprosos; os Xenodochia, posteriormente chamados de Hospitium, que 

serviam de refúgio e abrigo para peregrinos, os quais raramente estariam sadios, 

após as longas e sofridas caminhadas; e os Nosocomia, que mais se assemelhavam 

ao que hoje chamamos hospital, e recebiam doentes em geral. 

 

Silva (2000) inclui neste grupo também os brephotropia, para crianças rejeitadas 

pelos pais; os orphanotrophia, para órfãos; gerontodochia, para idosos; e os 

ptocotrophia para pobres e desamparados. 
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2.1.1.2 Idade Média: a relação entre a Igreja e a atenção às doenças  

 

 

Durante a Idade Média, os ideais da caridade cristã nortearam a atenção aos 

doentes. Inicialmente, há um abandono das práticas médicas da antiguidade, 

suprimidas pela crença na oração em busca da cura da alma, antes da do corpo. Em 

um momento posterior, com o aumento da população residente nas cidades 

europeias, os conhecimentos médicos passam a ser utilizados em conjunto à 

religiosidade dominante. O termo Nosocomia é então substituído pela denominação 

Hospital. Ao fim da Idade Média, o paradigma da caridade cristã em busca do 

perdão dos pecados é sobrepujado pela necessidade de exclusão de grupos 

populacionais considerados indesejáveis. 

 

Durante este período histórico, as enfermidades eram consideradas castigos divinos, 

e os doentes, por sua vez, conforme observa Sampaio (2005), aguardavam a morte 

ou a cura de modo resignado, ou pacientemente, o que originou o termo paciente ao 

se referir a pessoas em tratamento médico. Segundo Salles (1971, p. 85), o 

Cristianismo, inspirado no conceito da caridade, “impunha aos fiéis a obrigação de 

minorar os sofrimentos alheios, mesmo à custa de sacrifícios pessoais”. Nesse 

contexto, hospitais passam a ser construídos junto aos mosteiros, onde eram 

recebidos feridos e doentes. 

 

Filha; Monteiro (2003, p. 353), caracterizam o hospital desse momento histórico 

como um local que “não era destinado à cura do corpo, e sim à salvação da alma”. 

Antunes (1991) complementa que devido à crença de que as enfermidades se 

tratavam de castigos divinos e que a sua cura dependia mais do arrependimento dos 

pecados e de oração que de medicamentos, a prática dos conhecimentos médicos 

da antiguidade passou a ser considerada uma atitude herética. 

 

O início das Cruzadas2 e o grande número de peregrinações de penitentes delas 

decorrentes, bem como o fenômeno do êxodo rural ocorrido nesta época, devido ao 

desenvolvimento de uma burguesia urbana, tiveram como consequência o aumento 

                                            
2
 Incursões de cunho militar e religioso a partir do século XI, consideradas um dos marcos que 

delimitam o início da Baixa Idade Média (ANTUNES, 1991, p. 61). 
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acentuado da população de necessitados dentro das cidades europeias. Com isso, 

as instituições de abrigo e tratamento dos doentes passaram a ter maior importância 

na vida urbana, aumentando em número e tamanho por todo o continente europeu 

(ANTUNES, 1991). 

 

A partir do século IV d.C., com o surgimento de Doutrinas e Ordens religiosas 

abertas à aplicação dos conhecimentos médicos e científicos conjugados à religião, 

foram fundados grandes mosteiros onde era oferecido cuidado aos doentes, anexos 

aos quais foram muitas vezes construídos um Nosocomium ou um Xenodochium 

(ANTUNES, 1991). 

 

Ainda segundo Antunes (1991), em 816, durante o Concílio de Aachen, o termo 

grego Nosokhomeion foi traduzido para o latim como Hospitalis Pauperum e sua 

construção nas dioceses e conventos passou a ser obrigatória. Nesta mesma época, 

o termo hospício passou a ser usado no lugar de Xenodochia. Filha; Monteiro (2003, 

p. 353) complementam que “essas construções medievais eram semelhantes às 

naves de igreja, com um altar estrategicamente localizado de modo a ser 

obrigatoriamente observado a partir do leito do doente”. 

 

Entre os fatores que auxiliaram a expansão hospitalar durante a 
Idade Média estão a determinação papal, que estabelecia o dever 
dos conventos e mosteiros de acolher enfermos e viajantes em geral, 
bem como a criação de novas ordens monásticas. [...] Cada um dos 
mosteiros deveria contar com acomodações para os enfermos que 
recebiam, também, alimentação especial para que pudessem 
recuperar suas forças. Pela primeira vez o termo hospital é utilizado 
em substituição a nosocomium (SILVA, 2000, p. 43).  

 

Durante a Baixa Idade Média a lepra foi bastante comum entre a população 

européia. Por se tratar de uma enfermidade repulsiva à sociedade da época, que a 

considerava consequência de punição divina, os leprosos passaram a ser 

segregados. Com esse objetivo foi criada uma nova tipologia de edificação de 

atenção às doenças: os Leprosários ou Casas de Lázaro, para onde eram enviados 

não somente os leprosos, mas portadores de quaisquer dermatites e doenças 

visualmente repulsivas (ANTUNES, 1991).  
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Segundo o Instituto de Técnicos em Saúde e Hospital (1972, p. 34), “o problema da 

lepra acelerou a construção hospitalar pela necessidade de defesa pública 

sanitária”. Similarmente, Foucault (1979) observa que estas edificações eram 

instaladas nos arredores das cidades de modo a purificar o espaço urbano. 

 

A partir do século XIV, com a redução da incidência de lepra na população europeia, 

os Leprosários diminuíram em número, sendo muitos deles transformados em 

hospícios e hospitais, contribuindo assim para a expansão de estabelecimentos 

hospitalares pela Europa (ANTUNES, 1991). 

 

Ao final do século 15 a Europa já dispunha de uma rede considerável 
de estabelecimentos hospitalares. Na Inglaterra, por exemplo, 
instalaram-se mais de 750, dos quais 216 para leprosos, ao longo 
dos séculos 12 a 15. Paris contava com 40 hospitais em inícios do 
século 14 e Florença também com 40 [...] (SILVA, 2000, p. 50). 

 

Segundo o Instituto de Técnicos em Saúde e Hospital (1972), ao fim da Idade Média 

os hospitais passaram gradualmente da hierarquia eclesiástica à administração das 

municipalidades. Conforme observam Antunes (1991) e Filha; Monteiro (2003), em 

conjunto a essa mudança administrativa, intensifica-se a busca pela purificação do 

espaço urbano, por meio da contenção de grupos populacionais considerados 

perigosos, como mendigos, imigrantes e portadores de moléstias contagiosas. 

Desse modo, o caráter assistencial dos hospitais se mantém, mas não com o 

objetivo de praticar a piedade cristã ou desenvolver as práticas médicas, e sim com 

foco na promoção de ações para proteção da população saudável. 

  

[...] os estabelecimentos preservaram ainda seu caráter de 
assistência social, agora de interesse coletivo: albergue dos pobres; 
de doentes, também pobres, e de segmentos sociais considerados 
como perigosos: os mendigos, os imigrantes e os portadores de 
moléstias repulsivas ou contagiosas (SILVA, 2000, p. 44). 

 

2.1.1.3 A Idade Moderna: o hospital para busca da cura 

 

 

No século XVI, durante o Renascimento, é observado um novo aumento no número 

de habitantes nas cidades europeias. Desse modo, eleva-se também o contingente 
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de grupos populacionais considerados perigosos e indesejados. Como maneira de 

preservar a ordem citadina, são criados novos estabelecimentos hospitalares e 

reformados aqueles já existentes. Essas edificações, no entanto, não são suficientes 

para abrigar todos os necessitados que a elas recorrem, o que acaba por gerar 

condições insalubres e inadequadas de atendimento. Devido à postura científica da 

medicina da época, no entanto, passam a ser estudadas soluções com o intuito de 

organizar os estabelecimentos hospitalares, que deixam de ser vistos meramente 

como abrigo ou isolamento para os doentes, mas como verdadeiros instrumentos 

terapêuticos. 

 

Segundo Antunes (1991), durante o século XVI, no Renascimento, houve um 

crescimento excessivo da população urbana europeia. O grande número de 

desabrigados era visto como fonte de propagação de doenças, crimes e condutas 

imorais. O autor afirma que, com o intuito de higienizar (ou purificar) o espaço 

urbano, nos séculos XVI e XVII foram construídos grandes hospitais gerais nas 

principais cidades europeias e os antigos hospitais cristãos foram reformados para 

aumentar sua capacidade de alojamento. 

 

Na era Moderna, alguns dos antigos hospitais, localizados em 
cidades populosas, haviam se expandido consideravelmente, 
acolhendo por causa da miséria, das guerras ou das epidemias, um 
grande contingente de enfermos que se amontoavam em ambientes, 
geralmente, insalubres e promíscuos. Como os leitos tinham 
dimensões mais amplas, eram compartilhados por 4 e até 6 pessoas 
(FILHA; MONTEIRO, 2003, p. 354). 
 

 

Segundo a visão de Foucault (1979), entre fins do século XVI e início do século XVII, 

a preocupação dos países europeus com a saúde da sua população foi regida pelo 

contexto político, econômico e científico característico do período dominado pelo 

mercantilismo3. Ainda segundo o autor, devido à preocupação com o aumento da 

produção e geração de moeda para o Estado, França, Inglaterra e Áustria passam a 

calcular a força ativa de suas populações por meio de tabelas de natalidade e 

                                            
3
 “A política mercantilista consiste essencialmente em majorar a produção da população, a 

quantidade de população ativa, a produção de cada indivíduo ativo e, a partir daí, estabelecer fluxos 
comerciais que possibilitem a entrada no Estado da maior quantidade possível de moeda, graças a 
que se poderá pagar os exércitos e tudo o que assegure a força real de um Estado com relação aos 
outros” (FOUCAULT, 1979, p. 82). 
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mortalidade e estabelecimento do índice de saúde da população, sem haver, no 

entanto, a intenção de elevar o seu nível de saúde. 

 

Além dos fatores acima descritos, a peste inquinaria ou bubônica contribuiu em 

grande parte para a conformação do modelo de atenção aos doentes e à população 

europeia nesse momento histórico. Segundo Antunes (1991), a peste se propagou 

pela Europa do século XIV ao XVII, causando altos índices de mortalidade. Assim 

como no período medieval, a enfermidade foi considerada fruto de castigo divino. No 

entanto, dessa vez a medicina assumiu uma postura naturalista, buscando entender 

seu mecanismo de transmissão. 

 

Com o objetivo de isolar os portadores da peste, passaram a ser construídos 

estabelecimentos conhecidos como lazaretos (FIG. 2). Muitas vezes, devido à 

necessidade de isolar quaisquer casos suspeitos, pessoas saudáveis eram mantidas 

no mesmo ambiente que as enfermas, sendo frequentemente contaminadas 

(ANTUNES 1991). 

 

 

FIGURA 2 - Plano elaborado por Malachias Geiger para construção de um lazareto. 
A edificação seria cercada por um fosso de água corrente, com funções de 
isolamento do edifício, processamento de internações e esvaziamento das 
latrinas. Ao centro do pátio interno, inacessível aos enfermos, é prevista 
uma capela octogonal aberta nos oito lados, para permitir o 
acompanhamento das celebrações através das janelas dos quartos. Outros 
dois blocos internos seriam destinados ao abrigo do pessoal em serviço, 
cozinha e despensa. As alas mais extensas do edifício principal continham 
64 cômodos cada um com três camas e três latrinas. Já as alas menores 
continham 16 quartos, cada um com uma latrina e uma cama, reservados 
aos internos mais abastados. 

  Fonte: ANTUNES, 1991, p.108 e 109. 
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Com relação à população residente nas cidades, segundo Foucault (1979), a partir 

do fim da Idade Média, quando a peste ou uma doença epidêmica violenta 

aparecesse era estabelecido um plano segundo o qual todas as pessoas deveriam 

permanecer em suas casas. Nos diversos bairros havia inspetores seguindo um 

esquema de vigilância e registro sobre as movimentações de pessoas no local. Os 

inspetores verificavam diariamente quais pessoas estavam doentes, que nesse 

momento eram colocadas nas enfermarias fora das cidades. 

 

Foucault (1979) afirma ainda que durante o século XVII ocorreu uma organização 

dos hospitais marítimos e militares da Europa, o que se deveu principalmente a dois 

fatores: a busca pela diminuição no número de baixas por doenças e o controle do 

tráfico de mercadorias trazidas das colônias, o qual se dava em grande parte dentro 

dos hospitais. 

 

Essa preocupação se deu de modo geral nos hospitais e lazaretos Europeus, os 

quais segundo Silva (2000, p. 45), abrigavam centenas de pacientes, “que 

frequentemente se amontoavam uns sobre os outros, pois era ilimitado o número de 

admissões e a população urbana não cessava de se ampliar”. Antunes (1991) 

observa que essa organização hospitalar europeia continuou durante o século XVIII, 

passando os hospitais a assumir prioritariamente a assistência aos enfermos, 

deixando as funções de abrigo e isolamento para outros estabelecimentos. 

 

Como modelo negativo da organização hospitalar da época pode ser mencionado o 

Hôtel-Dieu (FIG. 3) que, segundo Silva (2000), foi um dos primeiros hospitais 

europeus, estabelecido ainda durante o período medieval, no século VII, em Paris. 

Ainda segundo o autor, durante os séculos XII ao XVIII o hospital passou por 

inúmeras ampliações até se transformar no maior da Europa, um “depósito dos 

doentes rejeitados por todos os lugares”, contando com 2000 leitos, cada um 

dividido por vários pacientes ao mesmo tempo (SILVA, 2000, p. 46). 
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FIGURA 3 - Vista do Hôtel-Dieu de Paris no fim do século XVII 
Fonte: CASTIGLIONI, 1947, v.2, p.68. 

 

Segundo Antunes (1991, p. 144-145), o número ilimitado de doentes recebidos no 

Hôtel-Dieu, e suas grandes dimensões inadequadamente distribuídas contribuíam 

para a ineficácia dos tratamentos, o que levava o hospital a ser “tomado por 

morredouro e local infecto, ao qual só se recorria em casos de extrema 

necessidade”. 

 
Há relatos sobre o Hôtel Dieu de Paris de que era comum estarem 
juntos doentes contagiosos e não contagiosos, vivos e mortos não 
recolhidos em um mesmo leito. Também era comum os enfermos 
presenciarem as cirurgias e os suplícios dos operados à espera de 
sua vez. Esses atos cirúrgicos eram realizados sem anestesia4 e 
sem assepsia (FILHA; MONTEIRO, 2003, p. 354). 
 

 

Segundo Silva (2000), durante o século XVIII ocorreram diversos incêndios no Hôtel-

Dieu, que culminaram em sua quase destruição em 1772, o que levou à 

necessidade de reconstruir ou substituir a edificação. Desse modo, em 1777 foi 

                                            
4
 Até o advento da anestesia “nas primeiras décadas do século 19, a prática cirúrgica fazia com que o 

paciente sofresse enormemente, uma vez que inexistiam anestésicos suficientemente fortes para 
neutralizar a sensação da dor”. O éter sulfúrico, precursor da anestesia moderna, foi empregado pela 
primeira vez em 30 de março de 1842, sendo substituído pelo clorofórmio em 1847 (SILVA, 2000, p. 
65). 
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criada uma comissão da Academia Real de Ciências, a qual propôs a construção de 

um novo hospital, projeto de um de seus membros, o médico cirurgião e 

oftalmologista Jacques René Tenon, auxiliado pelo arquiteto a serviço do rei, 

Bernard Poyet. 

 

Em seu relatório Tenon faz uma extensa análise dos hospitais da 
época, também apoiado pelas visitas que havia empreendido à 
Inglaterra; propõe, enfim, um conjunto de normas técnicas que os 
novos hospitais deveriam seguir. O ineditismo foi que dessa vez não 
houve o relato de uma obra arquitetônica como “monumento”, como 
fruição estética, e sim, pela primeira vez e bem no espírito da época, 
um olhar crítico, funcionalista (SILVA, 2000, p. 63 e 64). 

 

De acordo com Foucault (1979), os trabalhos da comissão da Academia Real de 

Ciências fizeram parte de uma série de visitas e observações sistemáticas e 

comparadas a hospitais europeus, realizadas a partir de 1780, para a definição de 

um programa de reforma e reconstrução dos hospitais5, que marcam o surgimento 

da visão do hospital como instrumento terapêutico e, portanto, o nascimento da 

medicina moderna, científica. 

 

Castiglioni (1947) sublinha que no século XVIII os hospitais continuavam com 

péssimas condições de funcionamento, sendo usual acomodar pelo menos dois 

doentes por leito. Apenas no final desse século, afirma o autor, “empreendeu-se uma 

campanha definitiva para melhorar as condições escandalosas dos hospitais e das 

prisões da Europa” (CASTIGLIONI, 1947, v.2, p. 188). 

 

Como resultado do relatório de Tenon, segundo relata Silva (2000), foi sugerido um 

plano para a construção de quatro novos hospitais em substituição do Hôtel-Dieu. 

No entanto, Antunes (1991); Silva (2000) complementam que devido à Revolução 

Francesa, o Hôtel-Dieu sofreu poucas alterações até meados do século XIX. O 

projeto de Tenon, no entanto, foi usado como base para a construção de outros 

hospitais, inclusive no Brasil, onde pode ser citado como exemplo o Hospital de 

                                            
5
 “Houve na Europa uma série de viagens, entre as quais podemos destacar as de Howard, inglês 

que percorreu hospitais, prisões e lazaretos da Europa, entre 1775/1780 e a do francês Tenon, a 
pedido da Academia de Ciências, no momento em que se colocava o problema da reconstrução do 
Hôtel-Dieu de Paris” (FOUCAULT, 1979, p. 99). 
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Isolamento da Capital, atual Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que foi construído 

entre 1876-1880. 

 

 

2.1.1.4 Idade Contemporânea: o hospital como instrumento terapêutico 

 

 

Com a intensa demanda pela organização e adequação dos estabelecimentos 

hospitalares, associada ao desenvolvimento da medicina, o hospital abandona as 

funções de assistência benevolente aos pobres e exclusão dos doentes para se 

tornar ferramenta de cura e local de acúmulo e formação do saber médico. 

Inaugurada no período anterior, a visão do hospital como instrumento terapêutico se 

materializa e passa ao status de função real e influente no tratamento das 

enfermidades. Inicialmente tido como lugar para morrer, o hospital se transforma no 

local ideal para a cura. 

 

O hospital tende a se tornar um elemento essencial na tecnologia 
médica: não apenas um lugar onde se pode curar, mas um 
instrumento que, em certo número de casos graves, permite curar 
(FOUCAULT, 1979, p. 206). 

 

Segundo Antunes (1991); Sampaio (2005) e Silva (2000), com o projeto de Tenon 

surge o conceito de pavilhão hospitalar, forma que predominou nos hospitais até o 

início do século XX. As novas diretrizes arquitetônicas, como divisão do hospital em 

diversos pavilhões de poucos andares e espaçamento regular tinham o objetivo de 

reduzir a estagnação do ar e a umidade, fatores aos quais se atribuía a 

insalubridade desses estabelecimentos. Outros parâmetros como o número máximo 

de três pavimentos por pavilhão, construção com tijolos e pedras para evitar a 

propagação do fogo, abolição das camas de uso coletivo e divisão dos enfermos por 

categorias e sexo também passaram a ser preconizados como meio de disciplinar a 

área física e a rotina dos hospitais. 

 

Segundo o Instituto de Técnicos em Saúde e Hospital (1972), o projeto de Tenon, 

resultante dos trabalhos da Academia de Ciências, incluiu dentre seus parâmetros a 

redução do número de leitos por hospital e por enfermaria, maior isolamento entre os 
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ambientes, os quais deveriam estar dispostos de modo a ter aberturas para 

renovação do ar em todas as paredes circundantes e a implantação paralela dos 

pavilhões com a melhor orientação possível. 

 

A preocupação com a qualidade do ar e a ventilação adequada dos ambientes 

surgiu devido à crença do século XVIII que, conforme observado por Foucault 

(1979), o ar poderia propagar doenças pela veiculação de miasmas6 e influenciar 

diretamente o organismo com sua temperatura, umidade e mesmo por pressão 

direta sobre o corpo. Ainda segundo o autor, a preocupação com a localização do 

edifício hospitalar continua, dessa vez de modo a evitar a difusão de miasmas, ar e 

água poluídos pela cidade. 

 

Nesse momento, segundo sublinha Silva (2000), a cirurgia, até então considerada 

em segundo plano na prática médica, passa a ser realizada fundamentalmente nos 

hospitais, os quais assumem também importante papel no ensino da medicina. 

Associada aos novos métodos de assepsia empregados, a prática cirúrgica passou a 

exigir a criação do bloco operatório e seus serviços anexos, acarretando em novas 

mudanças funcionais no hospital.  

 

As novas concepções arquitetônicas para os edifícios hospitalares foram 

influenciadas também pelas descobertas de Pasteur7, no século XIX, que associava 

as infecções aos micro-organismos e não mais aos miasmas, as de Lister8, com a 

                                            
6
 Na metade do século XVIII, a propagação das doenças era atribuída a gases ou miasmas gerados 

por matéria orgânica em decomposição (SOUZA, 1996). 

7
 Segundo Castiglioni (1947, v.2, p. 357-360), “a figura mais importante e representativa da 

bacteriologia é, sem dúvida, a de Louis Pasteur (1822-95)”. Em 1857 ele dá início a uma série de 
estudos químicos que dentre outros importantes resultados, comprovou a inexistência da geração 
espontânea, criou o processo da pasteurização e descobriu o tratamento da raiva (hidrofobia). 

8
 “Joseph, Lord Lister (1827-1912), nascido em Upton, condado de Essex, foi uma das maiores 

figuras da história da cirurgia. Encorajado pelas descobertas de Pasteur, começou a estudar a 
possibilidade de esterilizar o campo operatório a fim de prevenir o desenvolvimento de bactérias 
patogênicas. Seus trabalhos foram publicados [...] em 1867. Seus resultados foram de tal modo 
favoráveis que a notícia de sua descoberta se espalhou rapidamente pelo mundo e seu sistema foi 
largamente adotado” (CASTIGLIONI, 1947, v.2, p. 257 e 258). 

Segundo Silva (2000, p. 65), Joseph Lister, “cirurgião inglês”, em 1865, lançou as bases da assepsia 
cirúrgica estabelecendo que, antes de cada intervenção todo o material cirúrgico e de curativo 
sofressem desinfecção, com uma solução de ácido fênico diluído em água. Apoiado nas teorias 
microbiológicas de Pasteur, Lister recomenda também que o pessoal associado ao ato cirúrgico 
lavasse as mãos na solução fênica, assim como vaporizasse a sala destinada às cirurgias com a 
mesma solução”. 
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introdução de procedimentos antissépticos9, bem como pela a descoberta do raio-X 

por Roëntgen e do rádio por Marie Curie, os quais passaram a ocupar área física no 

hospital (SAMPAIO, 2005). 

 

Segundo Castiglioni (1947, v.2, p. 477 e 478), com “a descoberta dos raios X a 8 de 

novembro de 1895 por Wilhelm Conrad Roëntgen (1845-1923)” as instalações 

necessárias à sua aplicação “tornaram-se obrigatórias em todos os hospitais”. Ainda 

segundo este autor, o radium (descoberto pelo casal Curie em 1898) foi, do mesmo 

modo, rapidamente apreciado para o tratamento de diversas doenças. 

 

Cabe ressaltar também, como fator de definição das novas características físicas 

dos hospitais, bem como da evolução das práticas médicas e de enfermagem, os 

métodos desenvolvidos por Florence Nightingale entre o final do século XIX e início 

do século XX. Segundo O’Connor; Robertson (2007), o importante trabalho desta 

enfermeira contribuiu para a redução nas taxas de mortalidade hospitalar. Os 

autores afirmam que em sua atuação como enfermeira na guerra da Criméia entre 

1854 e 1856, ela concluiu que melhorias nas condições sanitárias locais levaram à 

redução do número de mortes dos soldados. Embasada em sua crença de que 

lugares sujos e mal ventilados eram mais propícios ao surgimento de doenças, ela 

segue para Londres em 1856, onde influenciou a reforma das condições sanitárias 

dos hospitais militares. 

 
Os avanços médicos-científicos e eletromecânicos e as contribuições 
da enfermeira inglesa Florence Nightingale (1823-1910) ampliaram 
os conhecimentos e tornaram possível neutralizar a dor e proteger 
contra as infecções contraídas no ato cirúrgico (FILHA; MONTEIRO, 
2003, p. 355). 

 

Silva (2000) conclui que após as diversas transformações ocorridas, também em 

vista das revolucionárias descobertas na área médica, ao iniciar o século XX os 

hospitais já apresentavam grande similaridade com os da atualidade, dispondo de 

“boa ventilação, de isolamento para moléstias infectocontagiosas, bloco operatório 

ou cirúrgico, iluminação artificial, abastecimento de água potável permanente, coleta 

e tratamento de esgotos especiais, laboratórios de análises clínicas, serviço de 

                                            
9
 Do grego sepsis = putrefação (SAMPAIO, 2005, p.99). 
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fisioterapia e de anatomia patológica, enfermarias ou quartos com banheiro e posto 

de enfermagem” (SILVA, 2000, p. 66 e 67). 

 

Com o decorrer dos anos, o modelo pavilhonar começou a ser questionado. 

Segundo o Instituto de Técnicos em Saúde e Hospital (1972), a pluralidade dos 

pavilhões dificultava o transporte de pacientes, medicamentos, refeições, trânsito da 

equipe médica e demais funcionários, etc. As redes hidráulica e elétrica 

necessitavam ser demasiadamente extensas para atender a todos os blocos. Era 

necessário maior número de funcionários de manutenção, e os custos de instalação 

e manutenção eram muito elevados. 

 

Sampaio (2005, p. 106), comenta ainda que “nos países de clima frio, grandes 

superfícies como no caso da forma pavilhonar, promovem grande perda de calor, 

aumentando o custo da construção por exigirem maior cuidado com o 

comportamento térmico das paredes”. 

 

Em decorrência dos fatores negativos apontados nas construções pavilhonares, 

surge a necessidade de tornar o edifício hospitalar mais compacto, o que se tornou 

viável devido aos avanços tecnológicos ocorridos na construção civil.  

  

Nesse contexto, segundo o Instituto de Técnicos em Saúde e Hospital (1972), com 

desenvolvimento das estruturas metálicas e do concreto armado, bem como do 

transporte vertical por elevadores, os edifícios hospitalares foram se tornando mais 

compactos e com maior altimetria, proporcionando principalmente: 

 

1. Economia de construção e manutenção. 
2. Facilidade dos transportes e portanto no movimento do 

hospital, tanto do espaço como do material. 
3. Concentração das tubulações hidráulicas, térmicas, de esgoto, 

eletricidade, etc. 
4. Possibilidade de bons serviços operatórios, de raio-X, radium, 

de fisioterapia e fisiodiagnóstico, de laboratórios, etc. 
5. Possibilidade de ter na direção de cada serviço um técnico de 

grande valor, bem remunerado, o que não seria possível em 
serviços multiplicados. 

6. Melhor disciplina interna e de vigilância. 
7. Melhores condições de isolamento por pavimento do que em 

pavilhões dispersos. 
8. Maior afastamento do ruído, da poeira [...]. 
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9. Mais íntimo contato e cooperação do pessoal técnico. 

10. Facilidade de administração (INSTITUTO DE TÉCNICOS 
EM SAÚDE E HOSPITAL, 1972, p. 55). 
 

Além disso, o Instituto de Técnicos em Saúde e Hospital (1972) complementa que 

passou a ser possível utilizar terrenos de menores dimensões para construção dos 

hospitais, bem como estes passaram a contar com um sistema construtivo (concreto 

armado) com maior resistência ao fogo. 

 

Castiglioni (1947) complementa que o edifício hospitalar compacto e alto contribui 

para reduzir gastos com grandes áreas de terreno e para a maior qualidade da 

ventilação e iluminação, bem como para a redução do nível de ruído no interior da 

edificação. 

 

Nesse sentido, após séculos de evolução, o hospital contemporâneo é o local para 

cura, prevenção, educação e pesquisa. Nessa instituição, a objetividade da ciência e 

dos avanços tecnológicos necessita estar harmoniosamente integrada à 

subjetividade do conforto e bem estar de todos os usuários (pacientes, 

acompanhantes, estudantes, profissionais da saúde e demais funcionários). O 

complexo edifício hospitalar não se trata de lugar passivo, mas de ferramenta 

coadjuvante para a adequada realização das atividades que nele se desenvolvem, 

objetivando funcionalidade, segurança, economia e eficiência em seus menores 

detalhes. 

 

A seguir será apresentado um breve histórico da atenção à saúde no Brasil, com 

foco nas edificações hospitalares. 

 

 

2.1.2 Histórico do hospital no Brasil 

 

 
“De ponta a ponta é tôda (sic) praia, muito chã e muito formosa, pelo 
sertão nos pareceu do mar muito grande, porque a estender olhos, 
não podia ver senão terra e arvoredos, que nos parecia muito longa 
terra; em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á 
nela tudo, por bem das águas que contém”, é a primeira impressão 
transmitida por Pero Vaz em sua carta (SALLES, 1971, p. 9). 



 
 

49 

Desde os primeiros séculos de colonização foram implantadas no Brasil edificações 

assistenciais voltadas à população em geral. Seguindo os preceitos culturais do seu 

colonizador europeu, primariamente a assistência era voltada a todos que dela 

necessitassem, baseada na benevolência cristã, priorizando-se a cura da alma à do 

corpo. Em pouco tempo, em decorrência do desconhecimento dos avanços médicos 

da Europa, bem como devido à influência das crendices locais, a medicina praticada 

no Brasil tornou-se empírica e supersticiosa. A escassez de recursos e 

medicamentos, aliada à falta de profissionais qualificados transformou os hospitais 

aqui existentes em depósitos de doentes, que aguardavam a morte certa. 

 

Com o decorrer dos anos, o desenvolvimento da colonização, o aumento da 

população e a exploração das potencialidades locais, profissionais mais qualificados 

passaram a vir para o Brasil. Novos hospitais foram construídos, novas tipologias 

implantadas e, a partir da influência do desenvolvimento tecnológico médico 

europeu, a atenção às enfermidades no Brasil evoluiu até os dias de hoje, passando 

a contar com edifícios complexos e altamente especializados. 

 

O primeiro médico a visitar o Brasil, Segundo Salles (1971, p. 31 e 32), chegou com 

a frota de Cabral. Ainda segundo o autor, no entanto, “de medicina não há nada, 

porque êle (sic) pouco andou nas novas terras, por estar doente, com una pierna mui 

mala”. 

 

O primeiro médico que o Brasil conheceu foi o físico, cosmógrafo e 
astrólogo, mestre João, que fazia parte do grupo de portugueses da 
armada de Cabral. Evidentemente aqui não ficaria. O Brasil teria de 
esperar algumas décadas mais para receber os primeiros 
profissionais que aqui atuariam e começam a vir com as expedições 
povoadoras e colonizadoras organizadas pelos donatários das 
capitanias a partir da terceira década do século 16 (SILVA, 2000, p. 
52). 

 

Nos primeiros séculos de colonização não havia ainda uma medicina propriamente 

Brasileira. Segundo Santos Filho (1991), inicialmente a medicina no Brasil baseava-

se principalmente nos conhecimentos dos países ibéricos. O autor afirma que as 

precárias condições locais, associadas ao desconhecimento do progresso científico 

europeu, bem como à influência das crendices populares locais, levaram à 
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deturpação da medicina trazida para o Brasil, fato agravado pela vinda de indivíduos 

aventureiros, com pouco interesse em cultura, conhecimento e pesquisa. 

 

Os padres jesuítas tiveram forte influência na prática médica desenvolvida no Brasil 

Colônia. Segundo Silva (2000), os padres da Companhia de Jesus aqui chegaram 

em 1549, na comitiva de Tomé de Souza, sendo que alguns deles haviam feito 

cursos de medicina na Europa, ou possuíam alguns conhecimentos nessa área. 

 

Santos Filho (1991) observa que, devido aos longos períodos de travessia marítima, 

aliados à falta de água e mantimentos, os viajantes eram muitas vezes acometidos 

por distúrbios orgânicos, que costumeiramente levavam a morte. Assim, segundo o 

autor, a necessidade de tratamento, repouso e boa alimentação dos que aqui 

chegavam levou os colonizadores à instalação de enfermarias ou hospitais nos 

portos, contexto no qual surgiram em 1550 as enfermarias inacianas, criadas pelos 

jesuítas para o cuidado dos marinheiros e moradores em geral. 

 

Em todas as missões ou mesmo em suas casas, os jesuítas 
montaram as enfermarias para atender seus pacientes. A maioria 
delas edificada de modo muito simples: em taipa, um grande salão 
com várias janelas e uma capela ao fundo, quando possível fazia-se 
a separação com biombos, entre mulheres e homens (SILVA, 2000, 
p. 53). 
 

Ainda segundo Santos Filho (1991), os jesuítas permaneceram no Brasil durante 

dois séculos, e tiveram grande influência na medicina aqui praticada, seja clínica, 

cirúrgica, farmacêutica ou assistência hospitalar. O autor observa que com o 

desenvolvimento da colonização, a assistência jesuítica gradualmente desapareceu 

e foi substituída pela dos profissionais médicos. 

 

Durante o século XVII, época em que a assistência inaciana ainda prevalecia, 

observa Salles (1971), eram escassos os médicos no Brasil, situação que refletia a 

realidade de Portugal que não dispunha de médicos em grande número. No fim do 

século XVII, devido à maior estabilidade da agricultura, e início do século XVIII, com 

a descoberta do ouro, houve um aumento da população no Brasil Colônia, bem 

como do seu poder aquisitivo. Nesse contexto, médicos de melhor qualidade 

passaram a vir para o Brasil, ainda em quantidade insuficiente. 
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Além da medicina praticada pelos padres jesuítas, as Misericórdias, entidades de 

cunho assistencial cristão, podem ser consideradas como um dos principais eixos da 

assistência à população no Brasil colonial. Surgidas ainda nos séculos de 

colonização, permanecem até hoje em diversas cidades brasileiras. 

 

Segundo Silva (2000), as Irmandades da Misericórdia foram implantadas no Brasil 

ainda no século XVI, devido ao incremento da colonização e crescimento da 

população, em complementação às enfermarias jesuíticas. Santos Filho (1991) 

observa que essas instituições eram voltadas para obras de caridade em geral, e 

não apenas à cura dos enfermos, mantendo-se essencialmente de esmolas e 

donativos. 

 
As santas casas, durante os primeiros séculos, funcionaram em 
edifícios de um ou dois pavimentos, em taipa, com enfermarias 
coletivas separadas por sexo, alguns quartos para dois leitos e 
compartimentos para a administração (recepção e direção) e 
serviços (dormitório dos empregados, cozinha e botica), uma capela 
ou igreja em anexo. Inexistiam salas de cirurgia e de curativos. Tanto 
a administração como os serviços internos, aos pacientes inclusive, 
eram exercidos por leigos sem qualquer formação específica: os 
serviços de enfermagem estavam em mãos de escravos. De um 
modo geral faltava tudo: medicamentos, instrumental, rouparia e 
alimentos. Higiene também! (SILVA, 2000, p. 55). 
 

 

Segundo o Instituto de Técnicos em Saúde e Hospital (1972), o primeiro hospital no 

Brasil foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos (FIG. 4), criada por Brás Cubas 

em 1543. Santos Filho (1991) observa que há controvérsias entre os historiadores a 

respeito da ordem cronológica da implantação das diversas Santas Casas no Brasil. 

A de Santos é, no entanto, aceita pela maioria como a primeira a ser criada. Para 

Salles (1971, p. 87), “reina um certo espírito de regionalismo, cada qual tentando 

assinalar para seu Estado a prioridade [...]”. 

 



 
 

52 

 

  FIGURA 4 - Misericórdia de Santos, em 1836.  
  Fonte: SALLES, 1971, p.88 e 89. 

 

Devido às suas condições precárias de funcionamento, segundo afirma Silva (2000), 

bem como à escassa disponibilidade de verba para manutenção, muitas das santas 

casas tiveram suas atividades reduzidas ou interrompidas por períodos de tempo, 

chegando algumas delas a se extinguirem, como é o caso das de Sergipe, 

Diamantina e São João Del Rey. O autor lista, conforme transcrito abaixo, as santas 

casas que teriam sido fundadas no Brasil até o século XVIII: 

 

De Santos (1543); de Salvador (1549); de Ilhéus (1553?); de Olinda 
(1560); do Rio de Janeiro (1582); de Sergipe (1590); de Vila Velha 
(1597, transferida para Vitória em 1606); São Paulo (1603); 
Itamaracá (1611, transferida para Goiana em 1733); João Pessoa 
(1618); Igaraçu (1629); São Luiz (1657); Belém (1667); Vila Rica 
(1739); São João Del Rey (1783); Diamantina (1790); Campos 
(1791) SILVA (2000, p. 55). 

 

Nas Santas Casas de Misericórdia, conforme sublinha Santos Filho (1991), era 

praticada a mais cuidadosa assistência médica da época. A mortalidade, no entanto, 

era elevada uma vez que as condições técnicas eram precárias, ao que se aliava o 

fato de os pacientes se internarem já em estado grave. 

 

Dentro do contexto apresentado, e conforme observa Silva (2000), até o século 

XVIII, assim como na Europa, os hospitais do Brasil não tinham como objetivo a 

restauração da saúde, mas prestar assistência a todos os que precisassem ou 

manter reclusos os indesejáveis. Os cuidados eram muitas vezes prestados por 

religiosos, mais preocupados com a salvação das almas dos que ali permaneciam. 
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Após a expulsão da Companhia de Jesus, segundo Santos Filho (1991) e Silva 

(2000), já no século XVIII, surgem no Brasil os hospitais militares, os quais foram 

instalados nos antigos Colégios jesuítas. Anteriormente os soldados eram internados 

nas Santas Casas, em troca de uma modesta remuneração pelo governo.  

 

Salles (1971) menciona que foram instalados hospitais militares no Rio de Janeiro, 

Bahia, Recife e Minas Gerais. Silva (2000) complementa esta lista com São Luiz, 

Santos, Desterro (Florianópolis), Porto Alegre e Belém e acrescenta que “a situação 

desses hospitais não diferia em nada da encontrada nas santas casas: dificuldades 

de toda ordem, falta de recursos financeiros e de material de consumo entre outros”. 

 

Segundo Salles (1971) a partir de 1640 começaram a ser instalados lazaretos para 

isolamento de leprosos no Brasil. Já Santos Filho (1991), remonta o surgimento 

desta tipologia a princípios do século XVIII e no século XIX, com sua implantação em 

diversos estados brasileiros, mantidas pelas Irmandades da Misericórdia. O autor 

observa ainda que poucos pacientes foram atendidos por estas instituições, visto 

que os mesmos preferiam vagar livres a ficarem internados em condições de má 

alimentação, isolamento e tratamento ineficaz. 

 

Desse modo, no século XIX a assistência hospitalar no Brasil continuou a ser 

realizada principalmente pelas Santas Casas, o que segundo Santos Filho (1991), 

levou ao surgimento de outras unidades em diversos estados do Brasil, tais como 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso, Goiás, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Santa 

Catarina e Pernambuco. 

 

No fim do século XIX surge no Brasil a preocupação com o cuidado prestado aos 

portadores de distúrbios mentais. Santos Filho (1991, v.2, p. 466) observa que até o 

século XIX os loucos e dementes, “encarados como possessos, eram recolhidos às 

cadeias ou, ainda, a celas ou quartos gradeados, onde sofriam cruéis castigos 

impostos pelos enfermeiros e serventes [...]”. Salles (1971, p. 124) sublinha que no 

Rio de Janeiro, até a primeira metade do século XIX os alienados eram abrigados 

pela Santa Casa [...], visando apenas livrar suas famílias de companhia tão 

incômoda, e jogando-os no porão, em verdadeiro xadrez infecto”. 
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Para Salles (1971), somente com o surgimento de uma postura mais racional e 

científica para o tratamento dessa parcela da população, introduzida por Pinel e 

Kraeplin10, as concepções desumanas foram sendo abandonadas e começaram a 

surgir instituições voltadas exclusivamente para tal fim. A primeira edificação desse 

tipo no Brasil, segundo Santos Filho (1991), data de 1852, o Hospício D. Pedro II, 

criado pelo Imperador D. Pedro II, no Rio de Janeiro (FIG. 5). 

 

 

 FIGURA 5 - Hospício D. Pedro II, para alienados, construído pela Santa Casa do 
  Rio de Janeiro, em 1852. 
  Ficava em Botafogo, próximo à Praia Vermelha, em vasto terreno 
  até então ocupado por quintais e chácaras. A planta foi feita pelo 
  arquiteto Domingos Monteiro e a construção, sólida e elegante  
  persiste até hoje, funcionando como sede da Reitoria da UFRJ. 
 Fonte: SALLES, 1971, p. 124 e 125. 

 

Salles (1971) aponta para o surgimento de outro tipo de estabelecimento no Brasil 

entre os séculos XIX e XX: os sanatórios para doentes diagnosticados com 

tuberculose. Estes, entretanto, contavam com número insuficiente de leitos, situação 

que perdurou até o Governo Washington Luiz (1926-1930). 

 

Outras instituições foram implantadas no Brasil entre os séculos XIX e XX. Segundo 

Santos Filho (1991) e Silva (2000), essas novas tipologias tratavam-se 

principalmente de pequenos hospitais ou enfermarias de Ordens Religiosas, 

                                            
10

 Segundo Salles (1971, p. 124), Pinel (1745-1826) proporcionou aos portadores de sofrimento 
mental “um regime de liberdade, asseio, boa alimentação e exercícios”. Já Kraeplin (1856-1926), 
“com um sentido mais científico, começou a classificar as doenças mentais, introduzindo os primeiros 
grupos, a demência precoce (esquizofrenia) e a insanidade maníaco-depressiva”. 

Castiglioni (1947, v.2, p. 159), afirma que “Philippe Pinel (1755-1826) médico do hospital Bicêtre de 
Paris e, logo depois, da Salpêtriere [...] se dedicou à psiquiatria por se ter profundamente 
impressionado com a situação de um amigo que fora atacado por uma grave doença mental”. 
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hospitais beneficentes voltados para a assistência dos seus associados e 

estabelecimentos particulares de saúde de propriedade de médicos, com salas de 

parto, maternidades e “acomodações para insanos”. 

 

Finalmente, da mesma maneira como ocorrido nos estabelecimentos Europeus, 

entre o fim do século XIX e o início do século XX, a influência dos métodos de 

enfermagem de Florence Nightingale, a descoberta da anestesia, da assepsia e dos 

Raios-X levaram a modificações estruturais e na fisionomia dos hospitais do Brasil. 

Santos Filho (1991); Silva (2000) observam que, para atender aos novos parâmetros 

de projeto vigentes foram construídos novos hospitais da Misericórdia e hospitais 

militares, assim como os antigos estabelecimentos foram remodelados, passando a 

contar com salas de cirurgia, de aparelhos de Raios-X e outras inovações. 

 

Desse modo, sob influência dos modelos desenvolvidos internacionalmente, 

passando pela tipologia pavilhonar e chegando ao edifício compacto, os hospitais do 

Brasil alcançaram os altos padrões tecnológicos disponíveis para prevenção, 

tratamento e diagnóstico de enfermidades, bem como continuam acompanhando as 

novas tecnologias e conceitos funcionais e arquitetônicos em desenvolvimento por 

todo o mundo. 

 

 

2.1.3 Considerações sobre o hospital contemporâneo no âmbito da presente 

pesquisa: Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 50. 

 

 

A grande diversidade de procedimentos realizados diariamente em um hospital, 

muitos deles ininterruptamente, durante as 24 horas do dia, a considerável 

variedade de pessoas que transitam pela edificação em um sem-número de 

situações, a possibilidade de ocorrência de eventos inesperados, dentre outros 

aspectos, resultado da evolução histórica da atenção hospitalar à saúde da 

população, contribuem para moldar (senão para determinar) a área física destas 

edificações. 
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Pode-se considerar que a visão do hospital como instrumento para a cura foi 

ampliada – tão importante quanto contribuir para a cura das enfermidades é garantir 

sua prevenção. Desse modo, a edificação hospitalar deverá ser planejada de modo 

a contribuir efetivamente para o bom andamento das diversas atividades e 

procedimentos que nela se desenvolvem, facilitar os mecanismos de controle de 

infecção e contaminação, bem como para oferecer conforto e segurança a todos os 

seus usuários. 

 

Acrescenta-se ainda que, devido à constante evolução das tecnologias médicas, 

frequentemente são disponibilizados novos equipamentos e desenvolvidos novos 

procedimentos, os quais ocupam área física nos hospitais ou demandam sua 

adaptação. Nesse sentido, é imprescindível que o edifício hospitalar seja flexível, 

passível de adaptações em suas diversas áreas, sem que para tanto seja necessário 

interromper (completamente) suas atividades e sem colocar em risco a segurança de 

setores vizinhos, que certamente se manterão em funcionamento. 

 

Nesse sentido, com o objetivo de padronizar tanto quanto possível os aspectos 

técnicos de projeto e construção de hospitais no Brasil, foi criada a Resolução de 

Diretoria Colegiada – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, de caráter normativo, 

que “dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 

saúde”, para estabelecimentos públicos ou privados, integrantes ou não do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (ANVISA, 2004, p. 11 e 15). 

 

Conforme será exposto a seguir, a RDC nº 50 aborda aspectos relativos a projetos 

arquitetônicos e complementares, de modo a garantir a previsão de instalações 

seguras e de fluxos adequados nas edificações hospitalares. Esta norma permitirá 

ainda, de acordo com a proposta da presente pesquisa, identificar as unidades 

funcionais em que é obrigatório o uso de ar condicionado. 
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2.1.3.1 Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 50/2002 

 

 

A RDC nº 50 tem abrangência nacional e trata-se atualmente da principal norma a 

ser observada quando da elaboração de projetos arquitetônicos e complementares 

para estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS). O atendimento a seus 

parâmetros é condição determinante para aprovação de projetos junto ao Ministério 

da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Desse modo, seu conteúdo 

será tomado como ponto de partida para a definição dos ambientes hospitalares a 

serem estudados em maior profundidade. 

 

Segundo consta no texto desta Resolução, baseado em um conjunto de 

atribuições11 e atividades definidas para um determinado estabelecimento, a RDC nº 

50 estabelece os ambientes e equipamentos indispensáveis ao seu adequado 

funcionamento (ANVISA, 2004). 

 

No caso específico do hospital, estabelecimento assistencial de saúde de alta 

complexidade morfológica e funcional, pode-se considerar que as principais 

atribuições de EAS definidas pela RDC nº 50 são desenvolvidas, salvo exceções, 

variando-se as atividades e subatividades que delas derivam, conforme pode ser 

observado na FIG. 6. 

 

As diversas atividades e subatividades derivadas de cada uma das atribuições 

descritas na FIG. 6 são listadas na RDC nº 50, a qual orienta os planejadores do 

EAS, como primeiro passo, definir dentre elas quais serão desenvolvidas naquele 

determinado estabelecimento. Vencida esta etapa, a Resolução apresenta diversos 

quadros que contém a listagem de ambientes, seus dimensionamentos, instalações 

prediais e equipamentos necessários ao adequado desenvolvimento das atividades 

de cada unidade funcional, conforme exemplificado pelo QUADRO 1, em seguida. 

 

 

                                            
11

 “Essas atribuições [...] são conjuntos de atividades e subatividades específicas, que correspondem 
a uma descrição sinóptica da organização técnica do trabalho na assistência à saúde” (ANVISA, 
2004, p. 35). 
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FIGURA 6 - Atribuições de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. 
1. Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime 

ambulatorial e de hospital-dia – atenção à saúde incluindo atividades de promoção, 
prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de 
forma programada e continuada; 

2. Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde – atendimento a pacientes 
externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou com risco de vida 
(emergência); 

3. Prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação – 
atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período 
superior a 24 horas (pacientes internos); 

4. Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia – atendimento a pacientes 
internos e externos em ações de apoio direto ao reconhecimento e recuperação do 
estado da saúde (contato direto); 

5. Prestação de serviços de apoio técnico – atendimento direto a assistência à saúde em 
funções de apoio (contato indireto); 

6. Formação e desenvolvimento de recursos humanos e de pesquisa – atendimento direta 
ou indiretamente relacionado à atenção e assistência à saúde em funções de ensino e 
pesquisa; 

7. Prestação de serviços de apoio à gestão e execução administrativa – atendimento ao 
estabelecimento em funções administrativas; 

8. Prestação de serviços de apoio logístico – atendimento ao estabelecimento em funções 
de suporte operacional. 
As quatro primeiras são atribuições-fim, isto é, constituem funções diretamente ligadas 
à atenção e assistência à saúde. As quatro últimas são atribuições meio para o 
desenvolvimento das primeiras e de si próprias. 

Fonte: ANVISA, 2004, p. 37 e 38. 
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QUADRO 1                                                                                                                                           

Exemplo de quadro de unidade funcional, RDC nº 50/2002. 
UNIDADE FUNCIONAL: 3 - INTERNAÇÃO (cont.) 

 

Nº ATIV.
 12

 

UNIDADE / 
AMBIENTE 

DIMENSIONAMENTO  
INSTALAÇÕES QUANTIFICAÇÃO (min.) DIMENSÃO (min.) 

3.3 Internação 
intensiva-UTI/ 
CTI (1) 

É obrigatória a existência em hospitais 
terciários e em hospitais secundários 
com capacidade³ 100 leitos, bem 
como nos especializados que 
atendam pacientes graves ou de risco 
e em EAS que atendam 
gravidez/parto de alto risco. Neste 
último caso o EAS deve dispor de UTI 
adulto e neonatal. 

_ _ 

3.3.2; 3.3.3; 
3.3.5 

Posto de 
enfermagem / 
área de Serviços 
de enfermagem 

1 para cada área coletiva ou conjunto 
de quartos, independente do nº de 
leitos. 

1. Dispensável se esta 
atividade ocorrer na 
CME 

HF; E 

3.3.2 Área para 
prescrição 
médica 

_ 1,5 m² _ 

3.3.1 a 
3.3.3; 3.3.5 
a 3.3.7 

Quarto 
(isolamento ou 
não) 

Mínimo de 5 leitos podendo existir 
quartos ou áreas coletivas, ou ambos 
a critério do EAS. O nº de leitos de 
UTI deve corresponder a no mínimo 
6% do total de leitos do EAS. 

10,0m² com distância 
de 1 m entre paredes e 
leito, exceto cabeceira 
e pé do leito = 1,2 m. 

HF; FO; FAM; AC; 
EE; FVC; ED; 

3.3.1 a 
3.3.3; 3.3.5 
a 3.3.7 

Área coletiva de 
tratamento 
(exceto 
neonatologia) 

Deve ser previsto um quarto de 
isolamento para cada 10 leitos de UTI, 
ou fração. 

9,0 m² por leito com 
distância de 1 m entre 
paredes e leito, exceto 
cabeceira, de 2 m entre 
leitos e pé do leito = 1,2 
m (o espaço destinado 
à circulação da unidade 
pode estar incluído 
nesta distância) 

HF; FO; FAM; AC; 
EE; FVC; E 

5.3.1; 5.3.2 Sala de 
higienização e 
preparo de 
equipamentos / 
material 

1. Dispensável se esta atividade  
Ocorrer na CME 

 
4,0m² com dimensão 
mínima igual a 1,5 

HF 

3.3.8 Sala de 
entrevista 

_ 6,0m² _ 

AMBIENTES DE APOIO: 
CTI/UTI (unidade de acesso restrito): 
-Sala de utilidades 
-Quarto de plantão  
-Rouparia  
-Depósito de equipamentos e materiais  
-Banheiro para quarto de plantão   
-Sanitários com vestiários para funcionários mas. e fem.  
-Sanitário para pacientes (geral) – Pode ser substituído, 
quando se fizer uso de quartos individuais, por equipamento 
ou bancada contendo lavatório e bacia sanitária juntos. 

-Sala de espera para acompanhantes e visitantes (anexo à 
unidade ou não) 
-Sala administrativa (secretaria) 
-Depósito de material de limpeza 
-Copa 
*-Área de estar para equipe de saúde 
*-Sanitário para público (junto à sala de espera) 

Obs.: - Os boxes das áreas coletiva de tratamento devem possuir dispositivos que permitam a privacidade dos pacientes 
quando necessário. 
- Na UTI pediátrica deve ser prevista poltrona para acompanhante junto aos leitos, sem que isto implique em aumento de área 
prevista para cada leito.  
- A sala de espera pode ser compartilhada com setores afins do hospital, desde que seja dimensionada de forma a atender à 
demanda das unidades a que se destina. 
- O posto de enfermagem deve estar instalado de forma a permitir observação visual direta ou eletrônica dos leitos ou berços. 
No caso de observação visual por meio eletrônico, deverá dispor de uma central de monitores. 

Fonte: ANVISA, 2004, p. 61. 

 

 

 

                                            
12

 Vide ANEXO A – Atividades e Subatividades do Estabelecimento Assistencial de Saúde. 
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LEGENDA: 
HF = Água fria 
HQ = Água quente 
FV = Vapor 
FG = Gás combustível 
FO = Oxigênio (6) 
FN = Óxido nitroso 
FV C = Vácuo clínico (6) 
FV L = Vácuo de limpeza 
FA M = Ar comprimido medicinal (6) 
FA I = Ar comprimido industrial 
AC = Ar condicionado (1) 
CD = Coleta e afastamento de efluentes 
diferenciados (2) 
EE = Elétrica de emergência (3) 
ED = Elétrica diferenciada (4) 
E = Exaustão (5) 
ADE = A depender dos equipamentos 
utilizados. Nesse caso é obrigatória a 
apresentação do “layout” da sala com o 
equipamento. 

     FIGURA 7 - Legenda. 
1- Refere-se à climatização destinada a ambientes que 

requerem controle na qualidade do ar. 
2- Refere-se à coleta e afastamento de efluentes que            

necessitam de algum tratamento especial. 
3- Refere-se à necessidade de o ambiente ser provido de 

sistema elétrico de emergência. 
4- Refere-se à necessidade de o ambiente ser provido de 

sistema elétrico diferenciado dos demais, na dependência 
do equipamento instalado. Exemplo: sistema com tensão       
diferenciada, aterramento, etc. 

5- É dispensável quando existir sistema de ar recirculado. 
6- Canalizado ou portátil. 

    Fonte: ANVISA, 2004, p. 53. 
 

De acordo com o proposto na presente pesquisa, foram selecionadas dentre as 

unidades funcionais apresentadas na RDC nº 50, aquelas em que são previstos 

ambientes em que é obrigatório o uso de ar condicionado. Além destes, foram 

destacados também aqueles em que é necessário prever exaustão mecânica, uma 

vez que, conforme será exemplificado adiante, a ventilação natural desses 

ambientes nem sempre é permitida, o que poderá tornar inevitável o uso do ar 

condicionado. 

 

Desse modo, a partir da legenda apresentada na FIG. 7, na qual a sigla AC, ar 

condicionado, indica os ambientes que requerem condicionamento do ar, e a sigla E, 

exaustão, aqueles em que é necessária exaustão mecânica, foi realizada uma busca 

nas tabelas da referida norma, que resultou no QUADRO 2 apresentado a seguir. 
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Em azul encontram-se demarcados os compartimentos que, segundo esta norma, 

são destinados à realização de procedimentos assépticos13 (ANVISA, 2004). 

 

Cabe ressaltar que, conforme informado no texto da mencionada Resolução, as 

instalações de climatização “são aquelas que criam um micro clima nos quesitos de 

temperatura, umidade, velocidade, distribuição e pureza do ar”, bem como “o 

sistema de condicionamento artificial de ar necessita de insuflamento e exaustão de 

ar do tipo forçado” (ANVISA, 2004, p. 141). 

 

O sistema de ar-condicionado basicamente envolve circulação de ar, 
ventilação, aquecimento, resfriamento, umidificação, desumidificação 
e filtragem, e requer condicionadores, ventiladores com motor, 
serpentina de resfriamento e desumidificação, filtros, pré-filtros, 
controles, compressores, condensadores, evaporadores, bombas 
centrífugas, exaustores, central frigorífera, torres de arrefecimento, 
válvulas, manômetros, tomadas de ar externo, tubulação, dutos 
isolados e outros (KARMAN, 1994, p. 140). 

 

A RDC nº 50 define ainda que a climatização de conforto, como seria o caso, por 

exemplo, de quartos de internação e salas administrativas, não foi considerada para 

a elaboração de suas tabelas, o que significa que quando é exigido ar condicionado, 

este é para o adequado funcionamento das atividades desenvolvidas naquela 

unidade funcional/ambiente, controle de infecção, bom funcionamento dos 

equipamentos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13

 Ambientes cujas atividades envolvem “trabalhos e tratamentos destinados à análise e erradicação 
de doenças infecciosas”, devendo ser previstos inclusive sistemas adequados de filtragens e trocas 
de ar, etc. (ANVISA, 2004, p. 141). 
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QUADRO 2                                                                                                                                    
Ambientes hospitalares com uso de ar condicionado ou exaustão mecânica, RDC nº 50/2002. 

(continua) 

Unidade Funcional Unidade / Ambiente AC/E Atividades
14

 

Atendimento 
Ambulatorial 

Enfermagem 

 Sala de inalação individual 
(obrigatório para unidades 
para tratamento de AIDS) 

 
E 

1.11 
1.11 

Atendimento Imediato 
 

Atendimentos de Urgência e 
Emergência 
>Urgências (alta complexidade) e 
Emergências 

 Sala de procedimentos 
especiais (invasivos) 

 Sala de emergências 
(politraumatismo, parada 
cardíaca, etc.) 
 

 
 
 
 
 
AC 
 
AC 

2.1; 2.2 
 
 
 
 
2.2.1; 2.2.3 a 2.2.6 
 
2.2.1; 2.2.3 a 2.2.6 
 

Internação Internação de transplantados de 
medula óssea 

 Quartos para transplantados 
halogênicos 
 

Internação de recém-nascido 
(neonatologia) 

 Berçário de cuidados 
intensivos – UTI neonatal 
 

 
 
AC 
 
 
 
 
 
AC/E 

... 
 
... 
 
 
 
3.2 
 
3.2.3; 3.2.6 

 Internação intensiva – UTI / CTI 

 Quarto (isolamento ou não) 

 Área coletiva de tratamento 
(exceto neonatologia) 
 

 
AC/E 
 
AC 

3.3 
 
3.3.1 a 3.3.3; 3.3.5 a 
3.3.7 

 Internação para tratamento intensivo 
de queimados 

 Quarto (isolamento) 

 
 
AC 

 
3.4.2; 3.4.4; 3.4.9; 
3.4.10 
 

Apoio ao Diagnóstico 
e Terapia 

Patologia clínica 

 Sala de preparo de reagentes 

 Laboratório de hematologia 
 

 Laboratório de parasitologia 

 Laboratório de urinálise 

 Laboratório de imunologia 
 

 Laboratório de bacteriologia 
ou microbiologia 

 Laboratório de micologia 

 Laboratório de virologia 

 Laboratório de bioquímica 
 

 Laboratório de biologia 
molecular 

 Laboratório de suporte à UTI e 
UTQ 

 Laboratório de emergência 

 
E 
E 
 
E 
E 
E 
 
 
E 
E 
E 
E 
 
 
E 
 
E 
 
E 

4.1 
4.1.4 
4.1.3 a 4.1.7; 4.9.8; 
4.9.9 
4.1.3 a 4.1.7 
4.1.3 a 4.1.7 
4.1.3 a 4.1.7; 4.9.8; 
4.9.9 
 
 
 
4.1.3 a 4.1.7 
 
 
 
4.1.3 a 4.1.7; 4.9.8; 
4.9.9 
4.3.4; 4.1.3 A 4.1.7 
 
4.3.4; 4.1.3 A 4.1.7 

                                            
14

 Vide ANEXO A – Atividades e Subatividades do Estabelecimento Assistencial de Saúde. 
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QUADRO 2                                                                                                                                
Ambientes hospitalares com uso de ar condicionado ou exaustão mecânica, RDC nº 50/2002 

 (continua) 

Unidade Funcional Unidade / Ambiente AC/E Atividades 

Apoio ao Diagnóstico 
e Terapia 

Imagenologia 
 
>Radiologia 

 Sala de exames  
   Geral 
   Mama 
   Densitometria 
 

>Hemodinâmica 

 Área de comando e 
componentes técnicos 

 Sala de exames e terapias 
 
>Tomografia 

 Sala de exames de tomografia 

 Sala de componentes técnicos 
(computadores, etc.) 

 
 
 
AC 
 
 
 
 
 
AC 
 
AC 
 
 
AC 
 
AC 

4.2 
 
4.2.5.a 
4.2.5.a; 4.2.12 
 
 
 
 
4.2.5.b 
4.2.5.b 
 
4.2.4.b 
 
4.2.5.c 
4.2.5.c; 4.2.12 
 
4.2.5.c 

 
 >Ultrassonografia 

 Sala de exames e terapias de 
ultrassonografia 

 Sala ou área de comando 
(para litotripsia) 

 Sala de ecocardiografia 
 
>Ressonância magnética 

 Sala de exames de 
ressonância magnética 

 Área de comando 

 Sala de componentes técnicos 
(computadores, compressor 
hélio, etc.) 

 
> Anatomia patológica e citopatologia 

 Sala de macroscopia 

 Sala de Necropsia 
 
>Medicina nuclear 

 Laboratório de manipulação e 
estoque de fontes em uso 

 Laboratório de 
radioimunoensaio 

 Salas de exames de medicina 
nuclear  

 
>Centro cirúrgico 

 Área de indução anestésica 

 Sala de cirurgia 

 Sala de apoio às cirurgias 
especializadas 

 Posto de enfermagem e 
serviços 

 Área de recuperação pós-
anestésica 

 
AC 
 
AC 
 
AC 
 
 
AC 
 
AC 
 
AC 
 
 
 
E 
E 
 
 
 
E 
 
E 
 
AC 
 
 
 
AC 
AC/E 
AC 
 
AC 
 
AC 

4.2.5.d 
4.2.5.d 
 
4.2.5.d 
 
4.2.5.d 
 
4.2.5.e 
4.2.5.e 
 
4.2.5.e 
 
4.2.5.e 
 
 
4.4 
4.4.4 
4.4.6 
 
4.5 
 
4.5.1; 4.5.2 
 
4.5.4 
 
4.5.7 
 
 
4.6 
4.6.2 
4.6.4; 4.6.5; 4.6.8 
4.6.4; 4.6.9 
 
4.6.6 
 
4.6.7 
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QUADRO 2                                                                                                                                
Ambientes hospitalares com uso de ar condicionado ou exaustão mecânica, RDC nº 50/2002 

(continua) 

Unidade Funcional Unidade / Ambiente AC/E Atividades 

Apoio ao Diagnóstico 
e Terapia 

 

> Centro obstétrico (partos cirúrgicos e 
normais) 

 Área de indução anestésica 

 Sala de parto normal 

 Sala de parto 
cirúrgico/curetagem 

 Área de recuperação pós-
anestésica 

 
Hemoterapia e Hematologia 
 
>Coleta, processamento, Análise lab. e 
estocagem/distribuição 

 Sala para processamento de 
sangue 

 

 
 
AC 
AC 
AC/E 
 
 
AC 
 
 
 
 
 
 
AC/E 

4.7 
 
4.7.4 
4.7.6; 4.7.8 
4.7.7; 4.7.8 
 
 
4.7.13 
 
4.9 
 
4.9.1 a 4.9.14 
 
 
4.9.7 

 Radioterapia 

 Sala de simulação 

 Salas de terapia  
    -Bomba de cobalto 
    -Braquiterapia 
    -Acelerador linear 
    -Ortovoltagem (raios X – 
terapias superficial e profunda) 

 
Diálise 

 Sala de reprocessamento de 
dialisadores contaminados por 
hepatite C 

 Sala de reprocessamento de 
dialisadores contaminados por 
HBsAg+ 

 Sala de reprocessamento de 
dialisadores de paciente não 
contaminado 

 
AC 
AC 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
E 
 
 
E 

4.10 
4.10.4 
4.10.7; 4.10.8 
 
 
 
 
 
 
4.12 
4.12.6 
 
 
4.12.6 
 
 
4.12.6 
 

Apoio Técnico Nutrição e dietética 

 Área para cocção de dietas 
normais 

 Área para cocção de desjejum 
e lanches 

 Área para cocção de dietas 
especiais 

 Área para porcionamento de 
dietas normais 

 Área para porcionamento de 
dietas especiais 

 Área para distribuição de 
dietas normais e especiais 

Lactário 

 Sala de preparo, envase, 
estocagem e distribuição de 
fórmulas lácteas e não lácteas 

 

 
E 
 
E 
 
E 
 
E 
 
E 
 
E 
 
 
 
AC 

5.1 
5.1.5; 5.1.7 
 
5.5.1; 5.1.7 
 
5.1.6; 5.1.7 
 
5.1.9 
 
5.1.10 
 
5.1.13; 5.1.9; 5.1.10; 
5.1.17 
 
 
5.1.7; 5.1.11; 5.1.14 
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QUADRO 2                                                                                                                                
Ambientes hospitalares com uso de ar condicionado ou exaustão mecânica, RDC nº 50/2002 

(conclusão) 

Unidade Funcional Unidade / Ambiente AC/E Atividades 

Apoio Técnico Farmácia 

 Área para armazenagem e 
controle 

 
>Farmacotécnica 

 Sala para preparo e diluição 
de germicidas 

 Sala de limpeza e higienização 
de insumos (assepsia de 
embalagens) 

 Sala de preparação de 
quimioterápicos 

 Sala de manipulação de 
nutrição parenteral 

 
Central de Material Esterilizado 

 Sala de recepção, 
descontaminação, separação 
e lavagem de materiais 

 Sala para recepção de roupa 
limpa, preparo de materiais e 
roupa limpa, esterilização 
física e esterilização química 
líquida 

 Subunidade para esterilização 
química gasosa 

 Sala de armazenagem e 
distribuição de materiais e 
roupas esterilizados 

 
Central de Material Esterilizado – 
simplificada 

 Sala de 
esterilização/estocagem de 
material esterilizado 

 
E 
 
 
 
E 
 
AC 
 
 
AC 
 
AC 
 
 
 
E 
 
 
 
E 
 
 
 
 
AC/E 
 
AC 
 
 
 
 
 
E 

5.2 
5.2.2 
 
 
5.2 
5.2.9 
 
5.2.7; 5.2.8 
 
 
5.2.8 
 
5.2.7 
 
 
5.3 
5.3.1; 5.3.2 
 
 
 
5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 
5.3.6 
 
 
 
5.3.5; 5.3.6; 5.3.7 
 
5.3.7; 5.3.8 
 
 
 
5.3 
 
5.3.4 a 5.3.9 

Apoio Logístico Processamento de roupa 

 Sala para recebimento, 
pesagem, classificação e 
lavagem (área “suja”) 

 Sala de processamento (área 
“limpa”) composta de áreas 
para centrifugação, de 
secagem, costura, passagem 
(calandra, prensa e ferro), 
separação e dobragem, e 
armazenamento/distribuição 

 Sala do gerador de ozônio 
 

Revelação de filmes e chapas 

 Laboratório de processamento 
(área receptora de chapas 
processadas) 

 
E 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
E 

8.1 
8.1.2 
 
 
8.1.3 a 8.1.10 
 
 
 
 
 
 
8.1.11 
 
8.3 
 
8.3; 4.10.5; 4.5.8; 
4.2.5; 4.2.7 

Fonte: ANVISA, 2004, p. 54-94. 
Nota: Dados selecionados pelo autor. 
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Na Parte III da RDC nº50, critérios para projetos de estabelecimentos assistenciais 

de saúde, item 6, condições ambientais e controle de infecção, o condicionamento 

do ar é mais uma vez abordado, definindo-se que “todas as entradas de ar externas 

devem ser localizadas o mais alto possível em relação ao nível do piso e devem ficar 

afastadas das saídas de ar dos incineradores e das chaminés das caldeiras” 

(ANVISA, 2004, p. 121). 

 

Conforme anteriormente mencionado, a Resolução em referência não considera 

dentre seus parâmetros de projeto o uso de ar condicionado para fins de conforto 

ambiental. No entanto, é possível deduzir a partir das informações contidas na 

própria norma que este tipo de aplicação não deve ser desconsiderado. 

 

Tomando-se como exemplo uma unidade de processamento de roupa, quando 

existente no hospital (a lavagem de roupas pode ser terceirizada): ainda que esta 

não possua dentre suas exigências a previsão de ar condicionado, algumas de suas 

áreas internas, segundo a RDC nº 50, podem ser consideradas altamente 

contaminadas, sendo necessária a previsão de proteção para os funcionários da 

unidade, bem como das pessoas que circulam externamente à mesma.  

 

Desse modo, a norma determina o controle do fluxo de ar por meio de sistemas 

independentes de exaustão mecânica, nas áreas suja e limpa15 da lavanderia, com 

previsão de pressão negativa na área suja (ANVISA, 2004). 

 

Dentro das condições apontadas, a sala de recepção, classificação, pesagem e 

lavagem de roupa suja, também chamada de área suja da lavanderia, não pode ter 

contato direto com o ar externo, o que impossibilita o uso de ventilação natural para 

controle de temperatura ambiente. Neste sentido, considerando-se as fontes de calor 

internas à unidade tais como equipamentos, funcionários e iluminação artificial, 

fontes externas, especialmente a radiação solar e as elevadas temperaturas 

                                            
15

 Área suja: sala de recepção, classificação, pesagem e lavagem de roupa suja. Ambiente altamente 
contaminado, com previsão de acesso restrito, exaustão mecânica com pressão negativa, 
equipamento de proteção individual para os funcionários, dentre outros; área limpa: sala de 
centrifugação, secagem, costura, passagem, separação, dobragem, armazenagem e distribuição. 
Necessário prever exaustão mecânica. A comunicação entre as áreas suja e limpa é feita somente 
por visores e interfones. (ANVISA, 2004, p. 91 e 113). 
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características de um clima como o do Brasil, o uso do ar condicionado para fins de 

conforto ambiental poderá ser indispensável ao adequado desenvolvimento das 

atividades dentro desta unidade, especialmente no verão. 

 

Ainda a título de exemplificação, podem-se citar os laboratórios de anatomia 

patológica, citopatologia e patologia clínica, os quais são classificados conforme seu 

nível de biossegurança16 (NB-1, NB-2, NB-3 ou NB-4). A depender do nível em que 

se inserem, a norma determina a previsão de controle dos fluxos de ar, de modo a 

servir como barreira de contenção secundária17 aos funcionários externos àquela 

unidade funcional, à comunidade e ao meio ambiente. Desse modo, segundo consta 

na RDC nº 50, nos laboratórios classificados como NB-3 devem ser previstas 

instalações que garantam ar de exaustão não recirculante e fluxo de ar negativo 

dentro do laboratório. No caso de laboratórios NB-4, além do exigido para NB-3, 

devem ser previstos sistemas de abastecimento e escape, a vácuo, e de 

descontaminação. Para este último nível de biossegurança pode ser necessário 

instalar o laboratório em prédio separado ou em zona completamente isolada do 

restante do hospital (ANVISA, 2004). 

                                            
16

 Segundo a RDC nº 50, existem quatro níveis de biossegurança, NB-1, NB-2, NB-3 e NB-4, 
crescentes conforme maior o grau de contenção e complexidade do nível de proteção, por meio de 
práticas e técnicas de laboratório e de barreiras primárias e secundárias na unidade. O nível de 
biossegurança varia também em função dos tipos de agentes envolvidos nas atividades realizadas no 
laboratório. Nível de biossegurança 1 (NB-1): laboratórios de ensino e treinamento ou onde o trabalho 
é feito com microrganismos que não causam doenças em pessoas adultas sadias. Práticas padrão de 
microbiologia são suficientes. O trabalho pode ser desenvolvido em bancadas abertas com pias 
próximas; Nível de biossegurança 2 (NB-2): laboratórios clínicos, de diagnóstico e outros, onde sejam 
desenvolvidos trabalhos com agentes nativos com risco moderado, associados a patologia humana 
de gravidade variável, cujo potencial de produção de borrifos e aerossóis é baixo. Riscos: lesão 
percutânea, ingestão, exposição da membrana mucosa. Com boas técnicas de microbiologia é 
possível conduzir as atividades sobre uma bancada aberta; Nível de biossegurança 3 (NB-3): 
laboratórios em que são conduzidos trabalhos com agentes nativos ou exóticos com potencial de 
transmissão via respiratória, que podem causar infecções sérias e potencialmente fatais. Riscos: auto 
inoculação, ingestão, exposição a aerossóis infecciosos; Nível de biossegurança 4 (NB-4): 
laboratórios cujas atividades envolvem agentes exóticos ou perigosos, de alto risco, que provocam 
doenças fatais em indivíduos, podem ser transmitidos via aerossóis e para os quais não haja vacina 
ou terapia disponível. Riscos: exposição respiratória, da membrana mucosa e/ou da pele lesionada e 
auto inoculação (ANVISA, 2004, p. 166 e 117). 

17
 De acordo com o nível de biossegurança exigido, são definidos os requisitos recomendados e 

obrigatórios que se classificam em barreiras de contenção primárias e secundárias. As contenções 
primárias englobam equipamentos de proteção individual (EPI), tais como luvas, avental, máscara e 
óculos de proteção, e as cabines de segurança biológica (CSB), dispositivo para contenção de 
borrifos ou aerossóis infecciosos. Já as barreiras secundárias constituem soluções físicas e 
instalações no laboratório que atuam como “proteção para as pessoas que se encontram fora do 
laboratório contra agentes infecciosos que podem ser liberados acidentalmente pelo ambiente”. Estas 
soluções de projeto podem ser sistemas especiais de ventilação, tratamento de ar, acessos 
controlados, dentre outros (ANVISA, 2004, p. 113, 119 e 120). 
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As condições acima expostas permitem concluir que em laboratórios classificados 

como NB-3 ou NB-4 não é permitido o uso de ventilação natural. Desse modo, mais 

uma vez a previsão de ar condicionado para conforto poderá tornar-se 

imprescindível para manter adequadas condições ambientais para desenvolvimento 

das atividades. 

 

Em vista do exposto, observa-se que a RDC nº 50 determina, dentre os diversos 

ambientes que constituem as unidades funcionais de um hospital, aqueles em que é 

obrigatório o uso de ar condicionado e outros em que não é permitida a ventilação 

natural, sem no entanto exigir a previsão de sistema artificial de condicionamento do 

ar – a ventilação mecânica poderá ser realizada exclusivamente por meio de 

insufladores e/ou exaustores de ar. No entanto, a depender das características 

locais de clima, insolação, orientação da edificação, bem como das diversas fontes 

internas de calor, o uso do ar condicionado poderá ser inevitável, o que indica a 

necessidade de avaliação caso a caso. 

 

Em continuidade ao tema proposto, a seguir será apresentado um panorama geral 

sobre a geração e o consumo de eletricidade no Brasil, passando à verificação das 

características de demanda por energia elétrica no setor de edificações, com foco 

nos edifícios hospitalares e no tema eficiência energética. 
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2.2 Energia elétrica no Brasil, um breve relato 
 

 

A energia elétrica é essencial para o funcionamento dos mais diversos setores e 

atividades da sociedade. Seu uso tem sido intensivo e crescente desde a Revolução 

Industrial, e dela depende o funcionamento da maior parte dos equipamentos de 

edificações residenciais, comerciais e públicas (LAMBERTS et al. 2010). 

 

O crescente aumento da demanda e a consequente necessidade de maior produção 

de energia elétrica trazem fortes impactos ambientais. Complementarmente, as 

instalações e infraestrutura necessárias para geração e transmissão energética 

representam elevados investimentos financeiros que, por sua vez, impactam na 

economia do país.  

 

Neste contexto, a questão da economia energética se torna um dos tópicos mais 

importantes da atualidade, comum a todos os setores sociais e econômicos, 

deixando em foco a necessidade do desenvolvimento de meios mais racionais e 

eficientes para o desenvolvimento das suas atividades. 

 

 

2.2.1 Sobre a geração, consumo e economia de energia no Brasil 

 

 

A Revolução Industrial foi construída sob bases energéticas não 
renováveis, como o carvão vegetal e o mineral. A revolução 
tecnológica ocorrida no século XX também foi construída sob bases 
energéticas não renováveis, como o petróleo, o gás, o carvão e a 
energia nuclear [...]. O século XXI se inicia com uma nova 
perspectiva, em que a palavra de ordem é a busca pelas energias 
renováveis em larga escala (ROMERO, 2004, p. 926). 

 

Em um país como o Brasil, cuja matriz energética é baseada principalmente nas 

usinas hidrelétricas, seguidas das usinas térmicas (GRAF. 1), meios fortemente 

impactantes do ponto de vista social e ambiental, medidas para redução da 

demanda por produção de eletricidade tornam-se condição indispensável para 
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garantir, além de um meio ambiente adequado ao desenvolvimento das presentes e 

futuras gerações, a viabilidade do desenvolvimento econômico do país. 

 

 

     GRÁFICO 1 - Oferta interna de energia elétrica no Brasil, 2010 
     Fonte: BRASIL, 2011b, p. 9. 

 

Cabe mencionar que, ainda que se trate de uma fonte renovável, o potencial 

hidrelétrico brasileiro é limitado. Conforme Lamberts et al. (2010) observam, além 

dos limites ao atendimento da crescente demanda, tanto as hidrelétricas, que 

dependem de grandes investimentos financeiros, como as termelétricas, causam 

vultosos impactos ambientais. 

 

O aumento do consumo de energia, a inconsequente extração de 
recursos naturais e a crescente eliminação de rejeitos trazem a ideia 
de que, além de insustentável, o atual modelo de desenvolvimento 
também é indesejável, sob critérios da preservação ambiental 
(BRASIL, 2011c, p. 69). 

 

Segundo Roméro (2004), as usinas hidrelétricas são quase sempre afastadas dos 

grandes centros urbanos, o que leva à necessidade de extensas linhas de 

transmissão e distribuição. O autor observa que “não existe no Brasil, a curto ou 

médio prazo, a possibilidade de substituição da hidroeletricidade por outra fonte 

renovável de energia, e, portanto, a alternativa mais viável para suprir a demanda 

das cidades brasileiras é investir no uso racional da energia já existente [...]” 

(ROMÉRO, 2004, p. 923).  
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Lamberts et al. (2010) complementam ainda que a crise energética brasileira de 

2001 demonstrou o descompasso entre o grande crescimento no consumo e o 

pequeno crescimento na capacidade instalada, deixando claro que o Brasil necessita 

com urgência investir em novas fontes de energia. Vargas Júnior (2006, p. 22) 

observa que o racionamento de energia elétrica ocorrido em 2001 fez com que os 

consumidores brasileiros se vissem “obrigados a aumentar sua eficiência energética 

para cumprirem suas metas de redução de consumo de eletricidade”. 

 

Além dos benefícios ambientais advindos do controle da necessidade crescente de 

geração de energia, há que se considerar as vantagens econômicas devidas à 

redução nos grandes investimentos financeiros necessários à implantação da 

infraestrutura de geração e transmissão energética. 

 

Como parâmetro, os investimentos requeridos para a redução de 
1KW na demanda de energia elétrica correspondem à terça parte 
dos custos de implantação de novos aproveitamentos para a geração 
deste mesmo KW (BRASIL, 2005, p.16). 

 

Vargas Júnior (2006, p. 23) salienta, no entanto, que “nem sempre o custo de 

conservação é inferior ao de expansão, pois depende do tipo de equipamento 

analisado e do custo de expansão da geração”. Para o autor, o custo de 

desenvolvimento de uma tecnologia mais eficiente para um equipamento mais 

simples possivelmente será inferior ao custo de geração. No entanto, ele observa 

que para equipamentos mais complexos, “por exemplo, um motor elétrico, pode ser 

que conservar seja mais oneroso do que expandir o sistema de suprimento de 

eletricidade”, o que demonstra a necessidade análise diferenciada para cada caso. 

 

A seguir será apresentada uma visão geral do consumo energético do setor 

edificações no Brasil e sua importância, se comparada ao consumo total de energia 

do país. 
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2.2.1.1 Consumo energético de edificações no Brasil 

 

 

O parque edificado contribui substancialmente para o consumo energético das 

cidades. Por outro lado, este setor apresenta grandes potencialidades de 

implementação de medidas de eficiência energética18. Para tanto, é essencial que 

este objetivo esteja presente desde as etapas iniciais de planejamento, bem como 

em todas as fases de desenvolvimento do projeto arquitetônico. 

 

No GRAF. 2 abaixo é possível verificar o quadro geral do consumo de energia 

elétrica por setores brasileiros (energético, transportes, indústria, residencial, 

comercial, público e agropecuário), no ano de 2007. 

 

 
     GRÁFICO 2 - Consumo de energia elétrica por setores no Brasil, 2007 
     Fonte: Eletrobrás/PROCEL

19
. 

 

                                            
18

 Eficiência Energética refere-se a ações de diversas naturezas que culminam na redução da energia 
necessária para atender as demandas da sociedade por serviços de energia sob a forma de luz, 
calor/frio, acionamento, transportes e uso em processos. Objetiva, em síntese, atender às 
necessidades da economia com menor uso de energia primária e, portanto, menor impacto da 
natureza. [...] Fontes primárias são as formas disponíveis na natureza tanto de origem renovável 
(solar direta, eólica, hidráulica, cana de açúcar e madeira) quanto não renovável (petróleo, gás 
natural, carvão mineral e nuclear) (BRASIL, 2011c, p. 1). 

19
<http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={FBFB8D50-65B6-4135-9477-

B0B2711D7AD8}> 

http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7bFBFB8D50-65B6-4135-9477-B0B2711D7AD8%7d
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7bFBFB8D50-65B6-4135-9477-B0B2711D7AD8%7d
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Conforme pode ser observado, o consumo de energia elétrica das edificações em 

geral (residenciais, comerciais, de serviços e públicas), é bastante significativo, 

representando uma parcela próxima de 45% do consumo total de energia elétrica do 

país no ano de 2007.  

 

Informações do Ministério de Minas e Energia (MME) confirmam e complementam o 

panorama acima apresentado. O Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf), 

através do Balanço Energético Nacional (BEN 2010), indica um consumo energético 

total em 2009 próximo a 426 TWh20, dos quais as edificações residenciais, 

comerciais e os prédios públicos respondem por aproximadamente 178 TWh 

(BRASIL, 2011c). Desse modo, o consumo de energia elétrica das edificações em 

2009 representou aproximadamente 42% do consumo total do país. 

 

Em complementação, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(Procel)21, indica que o alto consumo energético nas edificações deve-se à sua 

operação e manutenção, bem como ao uso de sistemas artificiais tais como 

iluminação, climatização e aquecimento de água. Ainda segundo o Procel, há uma 

tendência estimada de crescimento da demanda por energia elétrica no Brasil, 

decorrente da estabilidade econômica e de políticas de melhor distribuição de renda, 

bem como das elevadas taxas de urbanização e de expansão do setor de serviços. 

 

 

2.2.1.2 Consumo energético em hospitais no Brasil 

 

 

Por se tratar de uma das mais complexas tipologias de edificações, com grande 

diversidade de atribuições, o hospital pode ser considerado um grande consumidor 

de eletricidade, da qual depende para viabilizar as diversas atividades realizadas em 

seu interior. 

                                            
20

 Terawatt hora. 

21 
<http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={A8468F2A-5813-4D4B-953A-

1F2A5DAC9B55}> 

 

http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7bA8468F2A-5813-4D4B-953A-1F2A5DAC9B55%7d
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7bA8468F2A-5813-4D4B-953A-1F2A5DAC9B55%7d
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Uma vez que o edifício hospitalar é voltado para a assistência à saúde do homem, é 

indispensável que seus ambientes proporcionem conforto aos diversos tipos de 

usuários da edificação. Neste sentido, o aproveitamento das condições bioclimáticas 

locais para garantir o conforto ambiental em um hospital, além de se relacionar com 

a eficiência energética da edificação, está associado a efeitos positivos na saúde 

dos pacientes, na produtividade dos funcionários e ao bem-estar de todos os que ali 

circulam diariamente. 

 

Conforto e qualidade, em se tratando de ambiente hospitalar, é a 
satisfação das necessidades tecnológicas da medicina, ou seja, ter 
espaços flexíveis que possam acomodar sofisticados equipamentos, 
constantemente redesenhados; satisfação dos pacientes, permitindo 
tranquilidade, bem-estar, confiança e condições de uma pronta 
recuperação; satisfação da equipe de profissionais com locais de 
trabalho que propiciem um atendimento de melhor qualidade, um 
maior rendimento, mais produtividade, segurança, e o mais 
importante, que esse profissional desempenhe melhor a sua função e 
satisfação dos administradores, sendo uma construção econômica, 
de fácil manutenção e operação (SAMPAIO, 2005, p.22). 

 

Com relação ao comportamento energético dos edifícios hospitalares em geral no 

Brasil, Vianna; Gonçalves (2001) consideram que de 20% a 30% do consumo de 

energia elétrica pode ser atribuído à iluminação artificial. Segundo os autores, 

grandes quantidades de energia são voltadas também para atividades como 

“aquecimento, esterilização e funcionamento de máquinas [...]” (VIANNA; 

GONÇALVES, 2001, p.190). 

 

Estudo elaborado pela Eletrobrás et al. (2008a), indica que 12,5% dos custos totais 

operacionais do setor hospitalar são com energia elétrica. O mesmo estudo indica 

que o uso de equipamentos eletromédicos, climatização artificial e iluminação 

artificial em conjunto são responsáveis por cerca de 88% do consumo energético 

total em hospitais no Brasil, conforme pode ser observado no GRAF. 3 a seguir. 
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     GRÁFICO 3 - Distribuição do consumo de energia elétrica em hospitais e clínicas, 2008 
     Fonte: ELETROBRAS et al., 2008a, p. 27. 

 

Ainda segundo os dados contidos no GRAF. 3, observa-se que o sistema de 

climatização artificial representa uma parcela significativa (em torno de 30%) do 

consumo total de energia elétrica em hospitais no Brasil. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que a proposição de soluções arquitetônicas que considerem as condições 

bioclimáticas locais, o entorno imediato, os materiais empregados na construção, 

dentre outros fatores que contribuam para uma menor carga térmica nos ambientes 

em que há uso de ar condicionado, possam representar grandes potenciais de 

colaboração para redução do consumo energético no edifício hospitalar. 

 

 

2.2.1.3 Eficiência energética no Brasil  

 

 

O tema eficiência energética tem adquirido importância ao longo dos anos no Brasil, 

nos diversos setores sociais e econômicos, sejam eles transportes, iluminação 

pública, edificações, prédios públicos, indústria, saneamento ambiental, educação, 

pesquisa, dentre outros. 

 

Segundo Roméro (2004), o primeiro choque do petróleo em fins de 1973 deu início à 

criação de regulamentos energéticos em todo o mundo. Segundo o autor, na França, 
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assim como nos Estados Unidos, a partir de 1974 as recomendações já existentes 

sobre concepção adequada de edifícios e sua relação com o clima local tornaram-se 

regulamentos energéticos legais de uso obrigatório, os quais estiveram em 

constante evolução desde então nestes e em outros países do mundo. 

 

No caso do Brasil, existem atualmente diversas iniciativas, programas, normas e 

legislações voltadas para a implementação de medidas para eficiência energética no 

território nacional. A seguir serão mencionados alguns exemplos, com foco no setor 

edificações, ponto de interesse para o trabalho que se apresenta. 

 

Primeiramente destaca-se o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(Procel), cujo objetivo é “promover a racionalização da produção e do consumo de 

energia elétrica, para que se eliminem os desperdícios e se reduzam os custos e os 

investimentos setoriais”22 no Brasil. Esse programa foi criado em 1985 pelos 

Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio, sendo atualmente 

executado pela Eletrobrás, empresa brasileira voltada para geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. 

 

Devido ao elevado potencial de economia de energia observado para edificações, o 

Procel criou o subprograma Procel Edifica, voltado especificamente para a Eficiência 

Energética em Edificações, com especial atenção ao conforto ambiental. Dentre 

suas metas está a busca por soluções adaptadas à realidade brasileira, com o 

objetivo de melhorar a qualidade e a eficiência das edificações, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável do país23. 

 

Posteriormente, em julho de 1991, foi criado o Programa Nacional da Racionalização 

do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET) que, assim como o 

Procel, “visa desenvolver e integrar ações para a racionalização do uso da energia”. 

No caso deste programa, a Petrobras tem o papel de fornecer recursos técnicos, 

administrativos e financeiros (BRASIL, 2011c). 

                                            
22

  <http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={67469FA5-276E-431F-B9C0-
6F40630498EE}> 
23

 <http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={A8468F2A-5813-4D4B-953A-
1F2A5DAC9B55}> 

 

http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7bA8468F2A-5813-4D4B-953A-1F2A5DAC9B55%7d
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7bA8468F2A-5813-4D4B-953A-1F2A5DAC9B55%7d
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Já em 1992, foi estabelecido o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), uma 

evolução do Programa de Conservação de Energia Elétrica em Eletrodomésticos, 

criado pelo Instituto Brasileiro de Metrologia (Inmetro) em 1984. O PBE, com o apoio 

da Eletrobrás/Procel e da Petrobras/CONPET, tem como objetivos promover a 

redução do consumo de energia, estabelecer índices mínimos de eficiência 

energética e garantir requisitos de segurança em equipamentos e edificações. As 

informações fornecidas por este programa permitem aos consumidores avaliar o 

consumo de energia dos equipamentos, de modo a optar por aqueles mais eficientes 

do ponto de vista energético (BRASIL, 2011c). 

 

Com relação aos produtos contemplados pelo PBE podem ser citados como 

exemplos: condicionadores de ar, lâmpadas de alta pressão para iluminação pública, 

lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado, luminárias, reatores para 

lâmpadas de descarga, sistemas e equipamentos para aquecimento solar de água, 

sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, edifícios comerciais, de serviços 

e públicos, edifícios residenciais, dentre outros (BRASIL, 2011c). 

 

Cabe mencionar ainda a instituição, em dezembro de 1993, do Prêmio Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia, “destinado ao reconhecimento das 

contribuições em prol da conservação e do uso racional da energia no país”, o qual 

contempla as categorias “órgãos e empresas da administração pública, empresas do 

setor energético, indústrias, empresas comerciais e de serviços, micro e pequenas 

empresas, edificações, transporte e imprensa”. Nesta mesma data, foi instituído o 

Selo Verde de Eficiência Energética, “com o objetivo de identificar os equipamentos 

que apresentem níveis ótimos de eficiência no consumo de energia” (BRASIL, 

2011c, p. 17). 

 

Em dezembro de 1996, foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)24, 

através da Lei nº 9.427/1996. Esta agência se vincula ao Ministério das Minas e 

Energia, e tem a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão e 

comercialização de energia elétrica no país. 

                                            
24

 < http://www.aneel.gov.br/areaPerfil.cfm?idPerfil=6> 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
http://www.aneel.gov.br/areaPerfil.cfm?idPerfil=6
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Outra importante contribuição para a promoção de economia de energia no Brasil foi 

a publicação, no ano de 2001, da Lei de Eficiência Energética (Lei nº 10.295/2001), 

que veio reforçar os mecanismos do PBE, com a determinação do estabelecimento 

de níveis máximos de consumo ou mínimos de eficiência energética para máquinas 

e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no Brasil, bem 

como a criação de mecanismos para promover a eficiência energética nas 

edificações construídas no país (BRASIL, 2001b). A regulamentação desta lei foi 

estabelecida pelo Decreto nº 4.059/2001, que instituiu o Grupo Técnico para a 

Eficientização de Energia nas Edificações no País, ao qual compete propor (BRASIL, 

2001a): 

I - a adoção de procedimentos para avaliação da eficiência 
energética das edificações; 
II - indicadores técnicos referenciais do consumo de energia das 
edificações para certificação de sua conformidade em relação à 
eficiência energética; e 
III - requisitos técnicos para que os projetos de edificações a serem 
construídas no país atendam os indicadores mencionados no item 
anterior (BRASIL, 2001a, p.3). 

 

Cita-se ainda o estabelecimento do Horário de Verão (adotado também em outros 

países há algumas décadas, como na Alemanha desde 1916), que no Brasil passou 

a possuir data fixa de início e término no ano de 2008. Nacionalmente, este ocorre 

entre o terceiro domingo de outubro e o terceiro domingo de fevereiro, anualmente, 

quando o horário civil é adiantado em uma hora em relação ao horário padrão. 

Segundo informações do site da Companhia Energética de minas Gerais (Cemig)25, 

neste período os dias são mais longos, o que possibilita retardar a ligação da 

iluminação artificial, de modo a reduzir a demanda máxima do Sistema Interligado 

Nacional no horário de ponta26. 

 

O efeito provocado é a não-coincidência da entrada desse tipo de 
iluminação com o consumo do comércio e da indústria, cujo 
montante se reduz após as 18 horas, e com outros tipos de consumo 
nas residências, cuja carga aumenta significativamente nesse 
horário, motivados principalmente pelo uso do chuveiro elétrico.27 

                                            
25

 <http://www.cemig.com.br/Paginas/Default.aspx>. 

26
 Horário de Ponta - Período de três horas consecutivas compreendido entre o intervalo de 17h às 

22h, a ser definido por cada distribuidora de energia, de acordo com o registro do maior consumo. 
Verificado apenas nos dias úteis. <http://cemig.infoinvest.com.br/static/ptb/glossario.asp>. 

27
 <http://www.cemig.com.br/SalaDeImprensa/Paginas/FimDoHor%C3%A1rioDeVer%C3%A3o.aspx>. 
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A medida abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, Distrito Federal e Bahia (que entre 2012 e 2013 voltou a adotar a 

medida após oito anos fora da sua área de abrangência). Em geral, nas regiões 

Norte e Nordeste não adota-se o Horário de Verão, uma vez que a proximidade da 

Linha do Equador faz com que a duração dos dias não apresente alterações 

significativas ao longo do ano, o que torna o efeito do Horário de Verão praticamente 

nulo. 28 

 

Ainda segundo informações da Cemig, em balanço preliminar para o ano de 2013, 

verificou-se em Minas Gerais uma redução na demanda máxima de 4,1%, 

correspondendo a cerca de 310 MW29. Em geral, a economia de consumo de 

energia elétrica registrada no Horário de Verão chega a 0,5%. Especificamente para 

consumidores residenciais e comerciais, a economia se dá na menor utilização da 

iluminação artificial, o que reflete em reduções de até 5% de consumo registrado na 

fatura mensal. 

 

Finalmente, em outubro de 2011, foi publicada a Portaria nº 594/2011 do Ministério 

de Minas e Energia, a qual aprova o Plano Nacional de Eficiência Energética - 

Premissas e Diretrizes Básicas (PNEf) (BRASIL, 2011a). 

 

Segundo o PNEf, o Brasil evoluiu bastante nos últimos anos com relação à eficiência 

energética tanto na legislação, capacitação e conhecimento acumulados, quanto na 

consciência da sua necessidade. O Plano indica problemas e propostas de soluções 

para realização do potencial de eficiência energética no Brasil, define 

responsabilidades para as diversas instituições ligadas à eficiência energética e 

pretende que, com a adoção das medidas propostas, as iniciativas no Brasil possam 

se articular, facilitando a utilização dos recursos e permitindo a ação integrada dos 

diversos agentes (BRASIL, 2011c). 

 

                                            
28

 <http://www.cemig.com.br/SalaDeImprensa/Paginas/FimDoHor%C3%A1rioDeVer%C3%A3o.aspx>. 

29
 Megawatt. 
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Além dos exemplos acima mencionados, cabe salientar que existem diversas fontes 

financiadoras de recursos voltadas para a implementação de projetos, programas e 

ações em prol da eficiência energética no território nacional, dentre as quais figuram 

o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e a Caixa Econômica Federal. 

 

Dentro do exposto, pode-se afirmar que o Brasil já conta com diversas iniciativas de 

sucesso em curso, com vistas à economia de energia e de recursos. Ainda que por 

vezes haja dificuldades para a efetiva implementação dos mecanismos e tecnologias 

voltadas à redução da demanda por geração de eletricidade, certamente o país 

caminha em direção a um futuro mais eficiente do ponto de vista energético. 

 

 

2.2.1.4 Eficiência energética em edificações 

 

 

O consumo excessivo de energia em edifícios com projetos 
arquitetônicos ineficientes do ponto de vista da economia de energia, 
acarreta desperdícios nas duas pontas: a geração e o consumo, 
ambos com implicações diretas em termos ambientais. Na ponta da 
geração, a eventual necessidade de novas usinas traz implicações e 
impactos ambientais que deverão ser criteriosamente analisados. Na 
ponta do consumo, a demanda excessiva exerce influências sobre as 
necessidades de geração (ROMÉRO, 2004, p. 930). 

 

O uso eficiente de energia elétrica em edificações depende de diversos fatores. 

Primeiramente, as características físicas da edificação, tais como orientação, 

geometria, elementos construtivos, materiais de construção e de revestimento da 

envoltória, dentre outros, devem ser selecionadas e aplicadas adequadamente, 

considerando-se as características do clima local e suas diversas variáveis. 

 

A racionalização do uso da energia apresenta estreitos laços com a 
adequação da arquitetura ao clima, evitando ou reduzindo os 
sistemas de condicionamento artificial do ar, quer com a finalidade 
de refrigerar, quer com a de aquecer os ambientes. Os controles 
térmicos naturais propiciam a redução do excesso de calor resultante 
no interior dos edifícios, minimizando, por vezes, os efeitos de climas 
excessivamente quentes (FROTA; SCHIFFER, 2001, p.16). 
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O adequado aproveitamento das condições bioclimáticas, além de contribuir para a 

redução no consumo da energia, colabora para minimizar os custos dos 

empreendimentos, de sua manutenção e operação. 

 

Do mesmo modo, deve-se optar pela instalação de equipamentos e aparelhos 

eficientes, cujo funcionamento seja satisfatório com o menor consumo energético 

possível. Não menos importante, a conscientização dos usuários com relação aos 

seus hábitos de consumo certamente contribuirá para reduzir consideravelmente a 

demanda por energia elétrica de uma determinada construção. 

 

Em complementação, Vargas Júnior (2006) acrescenta aos fatores anteriormente 

mencionados as atividades desenvolvidas na edificação, seu design arquitetônico, 

condições da rede elétrica, da subestação (quando houver), e dos quadros de 

distribuição. 

 

Segundo BRASIL (2011b), historicamente, a chamada Arquitetura Regionalista 

procurava adequar a edificação às condições bioclimáticas locais, o que minimizava 

a necessidade de mecanismos artificiais para garantia do conforto ambiental no 

ambiente construído. No entanto, a partir da Revolução Industrial, novas tecnologias 

construtivas passaram a ser aplicadas indistintamente por todo o mundo, passando-

se ao chamado Estilo Internacional. A reprodução das mesmas soluções 

arquitetônicas em locais com diferentes condições climáticas tornou inevitável o uso 

de sistemas artificiais para garantia do conforto ambiental nas edificações. 

 

De fato, o que muitas vezes ocorre desde a eclosão da arquitetura 
moderna internacional, é a reprodução, em casos diversos, de 
modelos importados ou fundamentados em más interpretações 
arquitetônicas decorrentes de experiências nem sempre afetas à 
nossa realidade (ORNSTEIN; ROMERO, 1992, p. 11). 

 

Desse modo, percebe-se a necessidade da valorização das características e dos 

recursos locais ao se projetar arquitetura. O pensar arquitetônico precisa ser inserido 

no paradigma do Desenvolvimento Sustentável30, através da produção de “um 

                                            
30

 A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações 
Unidas (ONU), através do relatório Nosso Futuro Comum, de 1987, criou o conceito de 
Desenvolvimento Sustentável, entendido como um modelo de desenvolvimento capaz de atender às 
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espaço confortável, adequado ao clima local, energeticamente eficiente e com baixo 

custo de manutenção, causando, necessariamente, baixo impacto ambiental” 

(BRASIL, 2011c, p. 69). 

 

Segundo observam Frota; Schiffer (2001), o aproveitamento dos recursos naturais 

pode não garantir um desempenho térmico suficiente durante 100% do tempo de 

uso da edificação, especialmente em locais com condições climáticas muito 

rigorosas. No entanto, as autoras salientam que mesmo nesses casos o 

aproveitamento das condições locais poderá reduzir a potência necessária dos 

equipamentos de climatização “visto que a quantidade de calor a ser retirada ou 

fornecida ao ambiente resultará menor” (FROTA; SCHIFFER, 2001, p.16). 

 

Analogamente, com relação a ambientes em que é obrigatório o uso de ar 

condicionado, tema abordado pela presente pesquisa, ao se projetar uma edificação 

de modo a reduzir a carga térmica de suas áreas internas, a climatização artificial 

demandará menor consumo energético. 

 

Considerando-se a aplicação das diretrizes acima mencionadas, cabe questionar 

qual o potencial de conservação de energia de uma edificação. Dados da 

Eletrobrás31 indicam que esse potencial é muito significativo, podendo alcançar mais 

de 50% de redução do consumo em novos projetos. 

 

A economia pode chegar a 30% para edificações já existentes, se 
estas passarem por uma intervenção tipo retrofit (reforma e/ou 
atualização). Nas novas edificações, ao se utilizar tecnologias 
energeticamente eficientes desde a concepção inicial do projeto, a 
economia pode superar 50% do consumo, comparada com uma 
edificação concebida sem uso dessas tecnologias 
(<http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={A8468F2
A-5813-4D4B-953A-1F2A5DAC9B55}>. Acesso em 25 ago. 2011). 

 

                                                                                                                                        
necessidades de consumo da geração atual, sem comprometer os recursos necessários para 
satisfação das necessidades das gerações futuras (BRASIL, 2011c, p. 69). 

31 
<http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={FBFB8D50-65B6-4135- 9477-

B0B2711D7AD8}> 

http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7bA8468F2A-5813-4D4B-953A-1F2A5DAC9B55%7d
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7bA8468F2A-5813-4D4B-953A-1F2A5DAC9B55%7d
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7bFBFB8D50-65B6-4135-9477-B0B2711D7AD8%7d
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7bFBFB8D50-65B6-4135-9477-B0B2711D7AD8%7d
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Para que haja o melhor aproveitamento possível do potencial de conservação de 

energia de uma edificação, segundo considerações do Procel32, primeiramente 

deve-se procurar ter um conhecimento detalhado da edificação a ser construída ou 

reformada. Em uma edificação existente, é necessário realizar um diagnóstico 

energético, com o levantamento das condições e características técnicas e 

funcionais da instalação, quanto ao consumo de energia. 

 

Como resultado, é possível verificar os potenciais de economia, tornando possível 

propor soluções para melhoria dos sistemas em geral. Segundo artigo na revista 

GDT, para programas de eficiência energética é importantíssima “uma ótima 

avaliação do contexto da unidade consumidora e o delineamento de ações que 

culmina na redução do consumo energético – e, no entanto, mantém o ritmo e 

qualidade da produção, sempre preservando o meio ambiente” (MOANA, 2011, p. 

94). 

 

Com relação ao volume de investimentos necessários e o tempo de retorno, o Procel 

indica que devido às peculiaridades inerentes a cada edificação, o respectivo valor a 

ser investido variará de acordo com as especificações de cada projeto. Do mesmo 

modo, o benefício final dependerá das medidas de conservação de energia 

adotadas, o que certamente influenciará o tempo de retorno. No entanto, afirma-se 

que de modo geral, “o investimento global pode ser em torno de 0,5 a 2,0 vezes o 

somatório dos gastos anuais da instalação, referentes ao consumo de energia 

elétrica” e que o tempo de retorno poderá “variar de meses a alguns anos”33. 

 

Cabe mencionar que certos fatores podem ser considerados como barreiras à 

avaliação e implementação de medidas de eficiência energética em edificações. 

Alguns deles são pontuados por Vargas Júnior (2006), conforme a seguir:  

 

 Falta de conhecimento sobre o assunto, que pode levar à desconsideração de 

certos conceitos sobre conservação de energia elétrica, 

                                            
32 <

http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={7E20B59D-7F6D-4EF8-8D3B-
A484874A2E1F}> 
33 

(<http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={784332FD-0F4C-42B9-A1CA-
15A0DF265AB5}> 

http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7b7E20B59D-7F6D-4EF8-8D3B-A484874A2E1F%7d
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7b7E20B59D-7F6D-4EF8-8D3B-A484874A2E1F%7d
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7b784332FD-0F4C-42B9-A1CA-15A0DF265AB5%7d
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7b784332FD-0F4C-42B9-A1CA-15A0DF265AB5%7d
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 Compras baseadas no menor custo em detrimento da melhor eficiência dos 

equipamentos, 

 Falta de especificações técnicas adequadas, 

 Falta de incentivo das concessionárias, uma vez que estas passariam a lucrar 

menos devido ao menor consumo energético, 

 Falta de interesse de fabricantes, que necessitariam disponibilizar maiores 

investimentos em pesquisa e modernização em sua linha de produção, 

 Falta de recursos financeiros dos consumidores para adquirir produtos mais 

eficientes, os quais são costumeiramente mais caros. 

 

Ornstein; Romero (1992) complementam ainda que no Brasil, os próprios agentes 

produtores e usuários das edificações podem criar barreiras à sua avaliação, como 

mecanismo de autodefesa “pois esta área de atuação (a avaliação) é 

compreensivelmente entendida como sinônimo de repressão” (ORNSTEIN; 

ROMERO, 1992, p. 24). 

 

Com relação à questão da desinformação, Vargas Júnior (2006) observa que a 

criação de uma Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE)34 poderá 

contribuir para a difusão dos conceitos e técnicas de eficiência energética. 

 

Finalmente, com relação à racionalização do consumo energético em hospitais, em 

teoria, quanto mais antigo o hospital maior seu potencial de melhoria da eficiência 

energética, “em função do nível tecnológico e de automação das instalações e 

equipamentos existentes” (ELETROBRAS et al., 2008b, p. 6). 

 

Em relatório emitido pela Eletrobrás, salienta-se a importância do gerenciamento 

energético para a redução do consumo de energia no edifício hospitalar. No entanto, 

apenas 13,2% dos 91 hospitais pesquisados na época indicaram a existência de 

                                            
34 A criação de uma CICE em órgãos e entidades da Administração Federal direta e indireta foi 

tornada obrigatória pelo Decreto 99.656 de 26 de outubro de 1990. Segundo consta no texto do 
Decreto, “a CICE será responsável pela elaboração, implantação e acompanhamento das metas do 
Programa de Conservação de Energia, e divulgação dos seus resultados nas dependências do 
estabelecimento” (BRASIL, 1990. p. 1). 
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uma CICE ou outro grupo que tivesse como atribuição analisar o desempenho35 

energético da instalação. Por outro lado, 53,8% dos hospitais questionados colocou 

a melhoria da eficiência energética como uma de suas prioridades (ELETROBRAS 

et al., 2008b, p. 10). 

 

Diante de todo o exposto, cabe ressaltar: 

 

 A necessidade iminente de controle dos impactos ambientais e sociais que 

acompanham a crescente demanda por geração de eletricidade, 

 Os elevados investimentos econômicos necessários à implantação de novas 

infraestruturas de geração e transmissão de energia elétrica, 

 A substancial representatividade do parque edificado na demanda energética 

das cidades, 

 O grande potencial de conservação de energia observado no setor 

edificações, 

 Os benefícios do aproveitamento das condições bioclimáticas para a redução 

do consumo energético, 

 O elevado consumo energético dos sistemas de climatização artificial no 

edifício hospitalar, que representa cerca de 30% do consumo total em 

hospitais em geral. 

 

Dentro do contexto apresentado é possível afirmar que os sistemas artificiais de 

climatização representam um grande potencial de economia de energia em 

hospitais. A instalação de equipamentos energeticamente eficientes, ainda que 

solucione parcialmente a questão, não é suficiente para garantir a maior economia 

energética possível. Esta depende de diversos fatores, dentre os quais se destaca 

um projeto arquitetônico de qualidade que respeite as variáveis climáticas e recursos 

locais. 

 

Antes de se passar aos os estudos de caso de que trata a presente pesquisa, serão 

apresentados conceitos gerais sobre o comportamento térmico de edificações, 

                                            
35

 Desempenho é uma propriedade que caracteriza quantitativamente o comportamento de um 
produto em uso (ORNSTEIN; ROMERO, 1992, p. 15). 
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indispensáveis à elaboração de projetos que visem reduzir o consumo energético de 

sistemas de climatização artificial. O conhecimento prévio dos diversos fatores que 

determinam a intensidade das trocas térmicas através da envoltória, quer sejam 

ambientais, climatológicos, relativos às características físicas da edificação, ao tipo 

de ocupação e outros, nortearão a escolha e a sistematização dos dados coletados 

na etapa de campo.  

 

Em complementação, esta abordagem contribuirá para a qualidade das simulações 

realizadas e a confiabilidade dos resultados, visto que possibilitará a adequada 

seleção dos dados a serem fornecidos para o software utilizado, bem como permitirá 

avaliar se os resultados obtidos apresentam-se coerentes com as condições reais do 

objeto de estudo. 

 

2.3 Estudo do comportamento térmico de edificações – conceitos 

gerais 
 

 

Em locais de clima predominantemente quente, como é o caso do Brasil, 

frequentemente são utilizados sistemas de climatização artificial para retirar o 

excesso de calor dos ambientes. Nesse sentido, soluções arquitetônicas que 

possibilitem a atenuação dos ganhos térmicos para o interior das edificações, ao 

reduzir a sobrecarga dos equipamentos de ar condicionado, contribuirão para a 

redução do consumo de eletricidade para fins de arrefecimento do ar. 

 

 A fixação de critérios de projeto adequados demanda o estabelecimento de 

conceitos fundamentais acerca do comportamento térmico de edificações. Nesse 

sentido, é indispensável o conhecimento prévio dos dados climáticos da região de 

implantação da edificação, das características do sítio local e do seu entorno 

imediato, bem como o domínio das características térmicas dos materiais que 

constituem seus paramentos e, finalmente, das diversas fontes de calor que atuam 

externamente e internamente à mesma. 
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2.3.1 Localização geográfica e dados climáticos 

 

 

O conhecimento das condições climáticas externas é importante pois 
estas representam os requisitos básicos para o projeto de sistemas 
de ar condicionado, cálculos simplificados do consumo de energia e 
para simulações mais detalhadas de energia em edificações 

(GOULART; LAMBERTS; FIRMINO, 1998, p. 1). 

 

Segundo Lamberts; Ghisi; Papst (2000, p.15), o termo Projeto Bioclimático 

representa a “forma de tirar partido das condições climáticas para criar uma 

arquitetura com desempenho térmico adequado”, ou seja, “visa a adequação da 

arquitetura ao clima local”. Em sua opinião, estratégias bioclimáticas 

adequadamente utilizadas durante o processo projetual proporcionam melhores 

condições de conforto ambiental e redução no consumo de energia. 

 

Frota; Schiffer (2001, p. 53) observam que do ponto de vista climatológico, as 

variáveis mais significativas para o desempenho térmico de edificações são “a 

oscilação diária e anual da temperatura e umidade relativa36, a quantidade de 

radiação solar incidente, o grau de nebulosidade do céu, a predominância de época 

e o sentido dos ventos e índices pluviométricos”. Estas, por sua vez, são 

influenciadas em maior ou menor intensidade pela latitude do local, suas 

características topográficas, bem como pelo tipo de ocupação e atividades 

desenvolvidas – uma área densamente urbanizada, por exemplo, poderá apresentar 

um microclima com características bastante divergentes de uma área rural pouco 

adensada em suas imediações. 

 

Uma aglomeração urbana não apresenta, necessariamente, as 
mesmas condições climáticas relativas ao macroclima regional na 
qual está inserida [...]. As modificações climáticas podem ser tais que 
as áreas urbanas, notadamente as maiores, resultem em verdadeiras 
Ilhas de Calor. Tais ilhas de calor, basicamente, são geradas a partir 
das modificações impostas à drenagem do solo, notadamente pelo 
seu revestimento por superfície de concreto e asfalto (FROTA; 
SCHIFFER, 2001, p. 65 e 66). 

 

                                            
36 

Umidade relativa do ar: quociente da umidade absoluta do ar pela umidade absoluta do ar saturado 
para a mesma temperatura e pressão atmosférica. Unidade: %; umidade absoluta do ar: Quociente 
da massa de vapor d’água (em gramas) pela massa de ar seco (em quilogramas). Unidade: g 
vapor/Kg ar seco (ABNT, 2003a, p. 5). 
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A latitude (distância de 0º a 90º a sul ou a norte da linha do Equador) e a longitude 

(distância de 0º a 180º a leste ou a oeste do Meridiano de Greenwich) estabelecem 

a localização exata de um ponto no globo terrestre. A latitude de uma região 

determina o ângulo de incidência dos raios solares com relação ao plano do 

horizonte do lugar, em uma determinada época do ano. Nesse sentido, “quanto 

maior for a latitude de um local, menor será a quantidade de radiação solar recebida 

e, portanto, as temperaturas do ar tenderão a ser menos elevadas” (FROTA; 

SCHIFFER, 2001, p. 56 e 57). 

 

Complementarmente, o grau de nebulosidade do céu influencia diretamente na 

quantidade de radiação solar que atinge o solo, bem como nas temperaturas 

mínimas e máximas diárias – a depender da porcentagem de recobrimento e da 

espessura das nuvens no céu, configura-se uma barreira à incidência dos raios 

solares, a qual irá dificultar inclusive a dissipação do calor desprendido do solo à 

noite (FROTA; SCHIFFER, 2001). 

 

Cabe mencionar ainda que uma determinada região poderá estar sob maior ou 

menor influência das massas de água oceânicas – o hemisfério norte possui menos 

mares que o hemisfério sul. Uma vez que o calor específico da água é 

aproximadamente o dobro do da terra, esta é afetada mais rapidamente por 

diferenças de temperatura. Como resultado, no hemisfério norte os invernos são 

mais frios e os verões mais quentes, definindo-se o fenômeno da Continentalidade 

(FROTA; SCHIFFER, 2001). 

 

As condições de temperatura e umidade locais poderão ser influenciadas também 

pelo tipo de relevo, o qual ao apresentar-se mais ou menos acidentado, poderá 

configurar uma barreira ao vento. Já o tipo de revestimento do solo, assim como seu 

grau de umidade influenciam na sua condutibilidade térmica – quanto mais seco for 

o solo, mais rapidamente este se esquentará durante o dia e devolverá o calor 

armazenado à noite, contribuindo para uma maior amplitude térmica diária (FROTA; 

SCHIFFER, 2001). 
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2.3.2 Implantação e entorno imediato  

 

 

A orientação da edificação em um terreno, com relação ao norte geográfico, define a 

quantidade de radiação solar incidente em cada uma de suas fachadas. Segundo 

Frota; Schiffer (2001), o Sol é uma importante fonte de calor e representará sempre 

um certo ganho térmico, que será função da intensidade da radiação incidente e das 

características térmicas dos paramentos do edifício. 

 

A maior ou menor concentração de edifícios vizinhos, bem como sua altimetria, 

poderá constituir uma barreira à radiação solar direta, através de sombreamento, 

bem como representará um fator de interferência na velocidade e direção do vento 

que atua sobre a edificação. Do mesmo modo, massas de vegetação próximas, além 

das interferências mencionadas, poderão contribuir para o aumento da umidade do 

ar no local, o que poderá ser complementado pela existência de bacias e cursos 

d’água naturais ou reservatórios artificiais, tais como fontes e espelhos d’água. 

 

 

2.3.3 Trocas térmicas em edificações 

 

 

Uma edificação pode ganhar ou perder calor para o ambiente externo, conforme a 

temperatura do ar em seu interior seja menor ou maior que a temperatura do ar 

exterior. A radiação solar incidente nas fachadas e na cobertura de uma dada 

construção acarretará em significativos acréscimos de carga térmica para suas 

áreas internas. Do mesmo modo, fatores como a presença de pessoas, iluminação 

artificial e equipamentos contribuirão para ganhos de calor no interior dos ambientes. 

 

2.3.3.1 Diferenças de temperatura externa e interna e ganhos de calor solar 

 

O estudo do comportamento térmico das edificações pressupõe o conhecimento dos 

mecanismos de trocas térmicas entre corpos. Segundo Frota; Schiffer (2001), estas 

trocas ocorrem quando há diferenças de temperatura, constituindo trocas secas de 
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calor sensível, ou na ocorrência de mudança do estado de agregação das moléculas 

de água, ou seja, trocas úmidas de calor latente. As trocas secas podem ocorrer 

através de convecção, radiação e condução.  Já os ganhos ou perdas de calor por 

vias úmidas se dão por meio de evaporação ou condensação, conforme exposto a 

seguir. 

 
Condução: troca de calor entre dois corpos que se realiza por 
contato molecular, ou melhor, por contato entre as moléculas dos 

corpos (LAMBERTS; GHISI; PAPST, 2000, p.29). 
 
Convecção: troca de calor entre dois corpos, sendo um deles sólido 
e o outro um fluido (líquido ou gás). As trocas de calor por convecção 
são ativadas pela velocidade do ar, quando se trata de superfícies 
verticais. No caso de superfície horizontal [...], quando o fluxo é 
ascendente, há coincidência do sentido do fluxo com o natural 
deslocamento ascendente das massas de ar aquecidas, enquanto no 
caso de fluxo descendente, o ar, aquecido pelo contato com a 
superfície, encontra nela mesma uma barreira para sua ascensão, 
dificultando a convecção – seu deslocamento e sua substituição por 
nova camada de ar à temperatura inferior à sua (FROTA; 
SCHIFFER, 2001, p.32-36).  
 
Radiação: mecanismo de troca de calor entre dois corpos – que 
guardam entre si uma distância qualquer – através de sua 
capacidade de emitir e de absorver energia térmica. Esse 
mecanismo de troca é consequência da natureza eletromagnética da 
energia, que, ao ser absorvida, provoca efeitos térmicos, o que 
permite sua transmissão sem necessidade de meio para 
propagação, ocorrendo mesmo no vácuo (FROTA; SCHIFFER, 2001, 
p.33). A radiação ocorre mediante uma dupla transformação da 
energia: uma parte do calor do corpo com maior temperatura se 
converte em energia radiante que chega até o corpo com menor 
temperatura, onde é absorvida numa proporção que depende das 
propriedades da superfície receptora, sendo novamente 

transformada em calor (LAMBERTS; GHISI; PAPST, 2000, p.29). 
 
Evaporação: troca térmica úmida proveniente da mudança do estado 
líquido para o estado gasoso [...]. A velocidade de evaporação é 
função do estado higrométrico do ar e de sua velocidade (FROTA; 
SCHIFFER, 2001, p.35 e 36). 
 
Condensação: troca térmica úmida decorrente da mudança do 
estado gasoso do vapor d’água contido no ar para o estado líquido. 
Quando o grau higrométrico do ar se eleva a 100%, a temperatura 
em que ele se encontra é denominada ponto de orvalho e, a partir 
daí, o excesso de vapor d’água contido no ar se condensa – passa 
para o estado líquido (FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 36). 

 

Ao analisar as trocas de calor através de elementos construtivos – paredes de 

alvenaria, lajes, lâminas envidraçadas etc. – as trocas térmicas que ocorrem através 
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de convecção e radiação são consideradas trocas superficiais, as quais, conforme é 

possível inferir dos conceitos apresentados, são influenciadas pelas características 

térmicas dos elementos da envoltória, assim como pela temperatura, velocidade e 

sentido do fluxo de ar. 

 

As trocas térmicas devidas ao mecanismo de condução ocorrem através dos 

elementos da construção e são influenciadas pelo tipo de material empregado, sua 

espessura, densidade, natureza química e umidade (FROTA; SCHIFFER, 2001). 

Devem-se considerar ainda os ganhos de calor advindos da radiação solar direta e 

difusa. A FIG. 8 apresenta esquematicamente o conjunto de trocas de calor que 

ocorrem através de paredes opacas e de superfícies transparentes ou translúcidas, 

respectivamente. 

 

a) b) 

FIGURA 8 - Trocas de calor através de elementos construtivos 
           a) Paredes opacas 
           b) Superfícies transparentes ou translúcidas 
 
           Ig - Intensidade de radiação solar incidente global (W/m

2
) 

           te - Temperatura do ar externo (°C) 
           ti - Temperatura do ar interno (°C) 
           θe - Temperatura da superfície externa da envolvente (°C) 
           θi - Temperatura da superfície interna da envolvente (°C) 
           he - Coeficiente de condutância térmica superficial externa (W/m

2
°C) 

           hi - Coeficiente de condutância térmica superficial interna (W/m
2
°C) 

            ρ - Coeficiente de reflexão da radiação solar 
           α - Coeficiente de absorção da radiação solar 
           λ - Coeficiente de condutibilidade térmica (W/m°C) 
           e - Espessura (m) 
           e/λ - resistência térmica específica da parede (m

2
ºC/W) 

Fonte: FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 42 e 43 e p. 241-243. 
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As trocas de calor que se dão à superfície da parede, ou seja, por convecção e por 

radiação37, são expressas pelo coeficiente de condutância térmica superficial (he; 

hi). Observa-se que, por analogia, as resistências térmicas superficiais serão 1/he e 

1/hi, externa e interna, respectivamente38. (FROTA; SCHIFFER, 2001).  

 

O coeficiente de condutibilidade térmica do material (λ), por sua vez, em conjunto 

com a espessura da parede, define as trocas de calor por condução. Segundo Frota; 

Schiffer (2001, p. 35), este coeficiente depende da densidade, da natureza química e 

da umidade do material, além de variar conforme a temperatura. No entanto, “para 

as faixas de temperatura correntes na construção, pode ser considerado como uma 

característica de cada material.”39 

 

A verificação dos valores de resistência térmica superficial interna e externa, da 

espessura e do coeficiente de condutibilidade térmica de um dado material, permite 

determinar o coeficiente global de transmissão térmica (K)40 do elemento construtivo 

em análise. Este coeficiente engloba o conjunto de trocas térmicas superficiais e 

aquelas que ocorrem através do material, ou seja, “quantifica a capacidade do 

material de ser atravessado por um fluxo de calor induzido por uma diferença de 

                                            
37

 Segundo Lamberts; Ghisi; Papst (2000, p. 30 e 31), quando a energia radiante incide sobre um 
corpo opaco ela é absorvida ou refletida. [...] A energia radiante absorvida se transforma em energia 
térmica ou calor; a refletida não sofre modificação alguma. 

38
 A NBR 15220: desempenho térmico de edificações – parte 1 apresenta as seguintes definições: 

resistência superficial interna – resistência térmica da camada de ar adjacente à superfície interna de 
um componente que transfere calor por radiação e/ou convecção; símbolo: Rsi; unidade: (m

2
.K)/W; 

resistência superficial externa – resistência térmica da camada de ar adjacente à superfície externa 
de um componente que transfere calor por radiação e/ou convecção; símbolo: Rse; unidade: (m

2
.K)/W 

(ABNT, 2003a, p. 2). No presente trabalho dados referentes a temperaturas serão considerados em 
ºC, unidade utilizada pelo software escolhido para as simulações realizadas durante a fase de 
estudos de caso, conforme será exposto adiante. 

39 
Na NBR 15220: Desempenho térmico de edificações – parte 1, o coeficiente de condutibilidade 

térmica recebe a denominação condutividade térmica, e é definido como “a propriedade física de um 
material homogêneo e isótropo, no qual se verifica um fluxo de calor constante, com densidade de 
1W/m

2
, quando submetido a um gradiente de temperatura uniforme de 1 Kelvin por metro”, com 

unidade W/m.K e símbolo λ (ABNT, 2003a, p. 2). 

40
 K (W/m

2
ºC): coeficiente global de transmissão térmica. 1/K (m

2
ºC/W): resistência térmica global de 

um dado material (FROTA; SCHIFFER, 2001). Na NBR 15220: Desempenho térmico de edificações – 
parte 1, este coeficiente recebe a denominação coeficiente global de transferência de calor ou 
transmitância térmica, e define-se como o inverso da resistência térmica total. Símbolo: U; unidade 
W/(m

2
.K). Já a resistência térmica total, que é somatório do conjunto de resistências térmicas 

correspondentes às camadas de um elemento ou componente, incluindo as resistências superficiais 
interna e externa recebe o símbolo: Rt; unidade: (m

2
.K)/W (ABNT, 2003a, p. 2). 
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temperatura entre dois ambientes que o elemento constituído por tal material separa” 

(FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 38). 

 

Para paredes com material homogêneo e espessura constante, o coeficiente global 

de transmissão térmica pode ser obtido segundo determina a equação 1 a seguir. A 

equação 2 refere-se a paredes heterogêneas constituídas por camadas de materiais 

diferentes. Nesse caso, basta incluir a somatória das relações espessura (e) 

/condutibilidade térmica (λ) das sucessivas camadas constituintes do elemento 

(FROTA; SCHIFFER, 2001). 

 

1 )/º(
111 2 WCm
e

hhK ei 


 

2 )/º(
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                                FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 39 e 40. 

 

Uma vez consideradas as trocas por convecção, radiação e condução, é necessário 

avaliar ainda a parcela de ganhos térmicos devido à intensidade de radiação solar 

incidente global (Ig), a qual engloba radiação solar41 direta e difusa. O fluxo térmico 

(q)42 que atravessa uma superfície exposta à radiação solar sujeita a diferenças de 

temperatura entre os ambientes que separa, segundo Frota; Schiffer (2001), é obtido 

pela equação 3, no caso de paredes opacas, ou pela equação 4, para superfícies 

transparentes ou translúcidas, conforme indicado a seguir. 

 

                                            
41

 A radiação solar (radiação eletromagnética emitida pelo sol) que atravessa a atmosfera e atinge a 
superfície terrestre compreende um espectro com a seguinte composição aproximada: 
1% a 5% de ultra violeta (UV); 41% a 45% de luz visível (LV); 52% a 60% de infra vermelho próximo 
(IV). A parcela de UV [...]  não representa uma fonte de calor e tampouco uma fonte de luz, mas deve 
ser evitada porque compromete a durabilidade dos materiais. Deve-se observar que a faixa que 
corresponde ao UV também é responsável pela produção da vitamina D no organismo, eritemas e 
bronzeamento. A parcela de radiação visível do espectro (LV)  [...]  representa apenas uma fonte de 
luz. Esta faixa do espectro para a qual o olho humano é sensível, garante as condições de iluminação 
natural dos ambientes assim como o contato entre o meio externo e o interior das edificações. A 
parcela de infra vermelho próximo (IV)  [...]  representa apenas uma fonte de calor e não pode ser 
captada pelo olho humano (<http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/>). 

42
 Na NBR 15220: Desempenho térmico de edificações – parte 1, o fluxo térmico recebe a 

denominação densidade de fluxo de calor ou densidade de taxa de fluxo de calor, que é o quociente 
do fluxo de calor que atravessa uma superfície pela área dessa superfície. Símbolo: q; unidade: W/m

2
 

(ABNT, 2003, p. 2). 

http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/
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                                   α – Coeficiente de absorção da radiação solar, 
          τ – Coeficiente de transparência quanto à radiação solar, 

                            t = te (temperatura do ar externo) – ti (temperatura do ar interno) 

                                  (FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 42 e 43). 

 

Conforme Frota; Schiffer (2001) observam, a parcela 
e

g

h

IK 
 (equação 3) se 

refere ao ganho de calor solar enquanto )( tK   corresponde às trocas de calor 

por diferença de temperatura, as quais poderão representar perdas ou ganhos. 

 

Ao se analisar superfícies transparentes ou translúcidas, a intensidade do fluxo 

térmico deverá incorporar a parcela que penetra por transparência, representada por 

(τIg), conforme pode ser observado na equação 4. Nesse caso, a parcela 


















eh

K
 equivale ao fator solar (Str), ou fator de ganho solar de material 

transparente, referente à radiação solar global (FROTA; SCHIFFER, 2001). Desse 

modo, a equação 4 pode ser expressa da seguinte maneira: 

 

5 )/)(( 2mWtKIStrq g   

 

O fator solar equivale à soma das parcelas de transmissão direta pelo vidro mais a 

parcela da energia absorvida e reirradiada para o interior43. Segundo a NBR 15220: 

Desempenho térmico de edificações – parte 1, o “fator de ganho de calor solar de 

elementos transparentes ou translúcidos” ou “fator solar de elementos transparentes 

ou translúcidos” é o “quociente da taxa de radiação solar diretamente transmitida 

através de um componente transparente ou translúcido, sob determinado ângulo de 

incidência, mais a parcela absorvida e posteriormente retransmitida para o interior, 

pela taxa da radiação solar total incidente sobre a superfície externa do mesmo” 

(ABNT, 2003a, p. 3). 

                                            
43

 <http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/>. 

http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/
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O coeficiente de absorção da radiação solar (α) ou absortância à radiação solar, 

conforme o denomina a NBR 15220: Desempenho térmico de edificações – parte 1, 

é o “quociente da taxa de radiação solar absorvida por uma superfície pela taxa de 

radiação solar incidente sobre esta mesma superfície (ABNT, 2003a, p. 3).   

 

A emissividade (ε), por sua vez, expressa a capacidade de uma superfície de emitir 

calor (FROTA; SCHIFFER, 2001) e define-se como o “quociente da taxa de radiação 

emitida por uma superfície pela taxa de radiação emitida por um corpo negro, à 

mesma temperatura” (ABNT, 2003a, p. 3). 

 

Com relação à intensidade de radiação solar incidente global (Ig), é possível afirmar 

que esta varia conforme a posição da superfície (vertical ou horizontal), sua 

orientação, a latitude do local de implantação, horário e época do ano. Como 

exemplo pode ser observada a FIG. 9 que contém valores Ig para a latitude 20º sul, a 

qual corresponde aproximadamente ao município de Belo Horizonte, conforme 

orientação da fachada e hora, no dia 22 do mês de dezembro (solstício de verão). 

 

 

           FIGURA 9 - Dados de radiação solar incidente (Ig) sobre planos verticais e horizontais  
       (W/m

2
). Latitude: 20° Sul, para condições de céu limpo. 

           Fonte: FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 214. 

 
 
Uma vez verificadas as trocas térmicas devidas a diferenças de temperatura externa 

e interna, bem como os ganhos de calor solar, a análise do comportamento térmico 

de uma edificação, conforme observam Frota; Schiffer (2001), deve considerar ainda 

a inércia térmica dos componentes construtivos, definida pelos fenômenos de 

amortecimento e o atraso da onda de calor. Estes, por sua vez, dependem das 



 
 

96 

características térmicas – condutibilidade (λ), densidade (d) e calor específico (c)44 – 

da envolvente e dos componentes construtivos internos. 

 

O fenômeno da inércia térmica ocorre uma vez que o fluxo de calor devido a 

diferenças de temperatura externa e interna não atravessa a parede imediatamente, 

antes a aquecendo internamente. “Tal fluxo, se comparado com uma parede fictícia 

de peso nulo, atravessa a parede com um certo atraso e amortecido” (FROTA; 

SCHIFFER, 2001, p 48), conforme pode ser verificado no GRAF. 4. O Atraso térmico 

(ᵠ) é o “tempo transcorrido entre uma variação térmica em um meio e sua 

manifestação na superfície oposta de um componente construtivo submetido a um 

regime periódico de transmissão de calor” e depende “da capacidade térmica45 do 

componente construtivo e da ordem em que as [suas] camadas estão dispostas” 

(ABNT, 2003a, p. 3). 

 

 

 
  GRÁFICO 4 - Esquema explicativo do fenômeno da inércia térmica de uma parede 
             real (q2) e de uma parede fictícia de peso nulo (q1) 
  Fonte: FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 49. 
 
 
 
 

                                            
44

 Calor específico (c): quantidade de calor necessária para fazer elevar de uma unidade de 
temperatura, a sua unidade de massa (J/kgºC) (FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 48). 
45

 Capacidade térmica (CT): quantidade de calor necessária para variar em uma unidade a 
temperatura de um sistema (J/K). O calor específico (ou capacidade térmica específica) é o quociente 
da capacidade térmica de um componente pela sua área (J/Kg.K) (ABNT, 2003a, P. 3). 
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2.3.3.2 Carga térmica gerada no interior dos ambientes 

 
 

Em complementação às trocas de calor já verificadas, ao se analisar o 

comportamento térmico de uma dada edificação, é necessário ainda avaliar as 

fontes de carga térmica internas ao edifício. Frota; Schiffer (2001, p. 121) enumeram 

estas fontes como se segue: 

 

 Presença humana, 

 Sistemas de iluminação artificial, 

 Motores e equipamentos, 

 Processos industriais, 

 Calor solar. 

 

 

2.3.3.3 Presença humana 

 

 

O organismo do homem, animal homeotérmico, de modo geral é mantido a uma 

temperatura interna que varia entre 36,1ºC a 37,2ºC, quando em repouso e estado 

saudável. Esta energia térmica é produzida através de reações químicas internas, 

sendo a mais importante denominada metabolismo46. Através do metabolismo o 

organismo adquire energia, da qual cerca de 20% são transformados em 

potencialidade de trabalho e 80% em calor, que deve ser dissipado (FROTA; 

SCHIFFER, 2001). A quantidade de calor produzido e dissipado depende da 

atividade desenvolvida, conforme pode ser verificado na TAB. 1. 

 

 

 

 

 
 

                                            
46

 Metabolismo: processo de produção de energia interna a partir da combinação do carbono, 
introduzido no organismo sob a forma de alimentos, com o oxigênio, extraído do ar pela respiração 
(FROTA; SCHIFFER, 2001). 
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TABELA 1                                                                                                                                                  

Calor
47

 cedido ao ambiente, em função da atividade do indivíduo considerado médio e sadio 

Atividade Calor metabólico Calor sensível Calor latente 

Durante o sono (basal) 80 40 40 

Sentado, em repouso 115 63 52 

Em pé, em repouso, 120 63 57 

Sentado, cosendo à mão 130 65 65 

Escritório (atividade 
moderada) 140 65 75 

Em pé, trabalho leve 145 65 80 

Datilografando rápido 160 65 95 

Lavando pratos 175 65 110 
Confeccionando 
calçados 190 65 125 

Andando 220 75 145 
Trabalho leve, em 
bancada 255 80 175 

Garçom 290 95 195 

Descendo escada 420 140 280 

Serrando madeira 520 175 345 

Nadando 580 _ _ 

Subindo escada 1280 _ _ 

Esforço máximo 870 a 1400 _ _ 

  Fonte: MESQUITA
48

 apud FROTA; SCHIFFER, 2001, p.177. 

 

 

2.3.3.4 Sistema de iluminação artificial 

 

 

O processo de transformação de energia elétrica em luz gera uma quantidade 

significativa de calor para o ambiente. 

 

Lâmpadas incandescentes convertem apenas 10% de sua potência 
elétrica em luz, sendo que 90% se transforma em calor, dos quais 
80% se dissipa por radiação e 10% por condução e convecção. 
Lâmpadas fluorescentes convertem 25% de sua potência elétrica em 
luz, sendo 25% dissipado, sob forma de calor radiante, para as 
superfícies circundantes e 50% dissipado por convecção e 

                                            
47 

Calor sensível: calor perdido para o ambiente através de trocas secas (condução, convecção e 
radiação). Calor latente: calor perdido para o ambiente através de trocas úmidas (evaporação e 
condensação). Para calcular o ganho de calor do ambiente considera-se apenas o calor sensível 
(FROTA; SCHIFFER, 2001). 

48
 MESQUITA, A.L.S. Engenharia de ventilação. São Paulo, Edgard Blucher, 1977. 
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condução. [...] Como a luz também se transforma em calor depois de 
absorvida pelos materiais, no caso de iluminação com lâmpadas 
incandescentes adota-se como carga térmica a potência instalada e 
para fluorescentes, 125%, o que se refere à potência nominal total 
mais 25% referentes aos reatores. (FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 
122). 

 

Nesse sentido, para verificação do calor cedido para o ambiente pelas lâmpadas 

fluorescentes, deve-se considerar também a potência do reator49. Segundo Frota; 

Schiffer (2001, p. 122), o reator de uma lâmpada fluorescente “fornece mais 25% da 

potência nominal da lâmpada sob forma de calor para o ambiente”. 

 

O valor correspondente à potência do reator, conforme indicada, corresponde a 

reatores convencionais ou eletromagnéticos, os quais se encontram em processo de 

desuso. Atualmente encontram-se disponíveis no mercado os reatores eletrônicos, 

os quais são mais compactos e leves que os reatores eletromagnéticos, 

proporcionam maior durabilidade da lâmpada e melhor estabilidade do seu fluxo 

luminoso, assim como são mais eficientes50.  

 

Desse modo, no caso de sistemas de iluminação artificial em que são utilizadas 

lâmpadas fluorescentes com reatores eletrônicos, para cálculo da carga térmica 

gerada, considera-se um acréscimo de 10% na potência nominal da lâmpada, em 

substituição aos 25% considerados para reatores eletromagnéticos. 

 

Salienta-se que os fabricantes informam no próprio reator ou em sua embalagem o 

valor da potência total do conjunto (lâmpada e reator), dentre outros dados, 

conforme ilustra a FIG. 10, referente a um reator eletrônico para conjuntos de 

lâmpadas de 2X36W ou 2X40W, para tensões de 127 volts e 220 volts (V). 

 

                                            
49

 O reator é um equipamento auxiliar utilizado em conjunto com as lâmpadas de descarga 
(fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico) que tem como objetivo limitar a 
corrente na lâmpada e fornecer as características elétricas adequadas para seu desempenho, 
contribuindo diretamente para a manutenção do fluxo luminoso e a vida útil da lâmpada. Fluxo 
Luminoso é a quantidade total de luz emitida a cada segundo por uma fonte luminosa. Sua unidade 
de medida é o lúmen (lm) <http://www.lighting.philips.com.br/connect/support/faq.wpd>. 

No caso de lâmpadas fluorescentes compactas a potência nominal informada na lâmpada 
corresponde à potência do conjunto lâmpa + reator.  

50
 <http://www.lighting.philips.com.br/connect/support/faq.wpd>. 

http://www.lighting.philips.com.br/connect/support/faq.wpd
http://www.lighting.philips.com.br/connect/support/faq.wpd
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FIGURA 10 - Dados informados em reator eletrônico. 

Fonte: Philips lighting
51

. 
 

Há casos em que o acréscimo de potência para o conjunto pelo reator poderá variar, 

alcançando valores maiores ou menores que 10%. Em alguns exemplos verificados, 

a potência do conjunto resultou inferior à potência nominal das lâmpadas, conforme 

pode ser examinado na TAB. 2, que apresenta dados de potência para conjuntos de 

lâmpadas e reatores de 2X16W e 1X20W, respectivamente, informados por três 

fabricantes. 

 

TABELA 2                                                                                                                                       
Potência do conjunto de lâmpadas e reatores de 2x16W e 1x20W – OSRAM, PHILIPS E TRANCIL 

Lâmpadas 
Reator eletrônico Alteração da potência 

pelo reator (%) Marca Tensão (V) Potência conjunto (W) 

2X16 OSRAM 127 38 19 

220 35 9 

PHILIPS 127 36 13 

220 35 9 

TRANCIL 127 36 13 

220 33 3 

1X20 OSRAM 127 20 _ 

220 18 -10 

PHILIPS 127 18 -10 

220 17 -15 

TRANCIL 127 21 5 

220 19 -5 

Fonte: dados coletados pela autora em lojas de equipamentos elétricos em julho/2012. 

 

                                            
51

 http://www.ecat.lighting.philips.com.br/l/reatores/41335/cat/# 

http://www.ecat.lighting.philips.com.br/l/reatores/41335/cat/
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Segundo informações prestadas pela marca TRANCIL52, esta diminuição do valor da 

potência do conjunto em relação à potência nominal das lâmpadas ocorre devido ao 

aumento da eficiência do reator, que poderá proporcionar um aumento no fluxo 

luminoso emitido pelas lâmpadas, de modo a possibilitar a redução da potência do 

conjunto sem prejudicar a iluminação do ambiente. Conforme complementa a marca 

OSRAM53, se o reator consegue operar a lâmpada em potência abaixo da nominal 

sem reduzir o fluxo luminoso, mais vantajoso será, uma vez que menos energia será 

consumida. 

 

Para a presente pesquisa optou-se por considerar o método usual de acréscimo de 

10% da potência nominal das lâmpadas quando utilizado reator eletrônico, devido à 

impossibilidade de se prever a marca e modelo de reatores adquiridos ou em uso 

nas edificações em estudo. Salienta-se ainda que as variações de potência do 

conjunto são pouco significativas para os cálculos estimativos de carga térmica em 

ambientes internos, conforme é possível observar nos exemplos já mencionados. 

 

 

2.3.3.5 Motores e equipamentos 

 

 

A exemplo do observado para o sistema de iluminação artificial, parte da potência 

elétrica utilizada pelos equipamentos de um determinado ambiente é transformada 

em calor. Nesse caso, conforme indicam Frota; Schiffer (2001, p. 122), “adota-se 

como calor cedido ao ambiente cerca de 60% da potência nominal dos aparelhos 

elétricos”, a não ser nos casos de aparelhos cuja função seja aquecer, quando se 

adota 100% da potência nominal como calor cedido ao ambiente. 

 

Nesse sentido, a verificação da potência nominal dos equipamentos existentes no 

local é indispensável à avaliação da sua carga térmica. Em casos em que não seja 

possível verificar a potência de um equipamento – por falta de informações do 

                                            
52

 MENDES, Gustavo Henrique (gustavo@trancil.com.br). Potência lâmpadas + reator [mensagem 
pessoal]. Mensagem recebida por clarissaarquiteta@gmail.com em 12 jul. 2012. 

53
 OSRAM do Brasil (sac@osram.com). Potência lâmpadas + reator [mensagem pessoal]. Mensagem 

recebida por clarissaarquiteta@gmail.com em 13 jul. 2012. 

mailto:joaom@trancil.com.br
mailto:clarissaarquiteta@gmail.com
mailto:sac@osram.com
mailto:clarissaarquiteta@gmail.com
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fabricante, idade de uso avançada ou estado de conservação ruim, por exemplo – 

podem-se adotar dados estimativos.  

 

 

2.3.3.6 Ventilação Natural 

 

 

A ventilação natural, um dos meios de controle térmico do ambiente, trata-se do 

“deslocamento do ar através do edifício, através de aberturas, umas funcionando 

como entrada e outras, como saída”, ou seja, “troca de ar interno por ar externo” e 

pode ser causada pelo vento – ventilação por ação dos ventos – ou pela diferença 

de densidade do ar interno e externo – ventilação por efeito chaminé – fenômenos 

estes que poderão ocorrer simultaneamente (FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 124; 

LAMBERTS; GHISI; PAPST, 2000, p.41).  

 

No caso específico de que trata esta pesquisa, ambientes hospitalares em que é 

obrigatório o uso de ar condicionado, não serão consideradas as perdas de calor 

através de ventilação natural. As diversas exigências relativas a temperatura, 

umidade, velocidade, distribuição e pureza do ar, que visam contribuir para o 

controle de infecção, o bom funcionamento dos equipamentos e o adequado 

desenvolvimento das atividades em um hospital, conforme abordado no item 2.1.3, 

tornam inviável o emprego de ventilação natural em diversas de suas unidades 

funcionais. 

 

Nesses casos, o sistema de climatização artificial deverá garantir as exigências 

humanas básicas que, segundo Frota; Schiffer (2001), são o suprimento adequado 

de oxigênio e concentração máxima de gás carbônico admissível no ar, bem como a 

retirada de odores corporais, através de taxas de ventilação adequadas, controle da 

umidade do ar e da temperatura ambiente. O GRAF. 5 a seguir relaciona o fluxo de 

ar necessário por hora, conforme o volume do ambiente, por pessoa em atividade 

sedentária, para provisão de oxigênio, diluição da concentração de gás carbônico e 

dissipação de odores corporais, em atividade sedentária (a curva D refere-se a 

adultos em atividade física moderada). 
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GRÁFICO 5 - Taxas de ventilação recomendadas 
Fonte: Toledo

54
 apud FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 223. 

 

 

2.3.4 Verificação quantitativa do desempenho térmico de edificações 

 

 

A avaliação quantitativa do comportamento térmico de uma determinada edificação 

pode ser efetuada a partir de cálculos manuais ou através de simulação 

computacional com o uso de softwares desenvolvidos para este fim. Em ambos os 

casos, o conhecimento dos conceitos básicos ora apresentados é indispensável 

para que o profissional selecione adequadamente os dados a serem utilizados, bem 

como obtenha o melhor aproveitamento possível dos resultados alcançados. 

 

Segundo Frota; Schiffer (2001), dentre os métodos disponíveis para a avaliação 

quantitativa do desempenho térmico de uma edificação, sem uso de programas 

computacionais, considera-se mais aplicável o estabelecido com base nas diretrizes 

do Centre Scientifique et Technique du Batiment de Paris (CSTB), “posto que se 

                                            
54

 TOLEDO, E. Ventilação natural dos edifícios. Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 
1967. 
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baseia em dados climáticos disponíveis e numa abordagem acessível no que tange 

às características dos materiais” (FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 139). Ainda segundo 

as autoras, este sistema de análise térmica envolve, resumidamente, as seguintes 

etapas de coleta de dados: 

 

 Determinação do local de implantação e sua latitude. 

 Conhecimento do projeto arquitetônico, do qual devem constar: 

· Plantas, cortes e elevações com dimensionamento completo dos 

ambientes, aberturas de iluminação e ventilação e elementos de 

proteção solar, se houver. 

· Indicação dos elementos de construção e de revestimento, com 

informações sobre os materiais de que são constituídos, tais como: 

  Cor,  

  Espessura,  

  Coeficiente de condutibilidade térmica (λ),  

  Coeficiente de absorção da radiação solar (α), 

  Fator solar (str). 

 Verificação dos dados climáticos da época do ano em estudo: 

· Para inverno: 

  Média mensal das temperaturas mínimas diárias do mês mais 

frio, 

  Temperatura mínima observada durante o mês mais frio. 

· Para verão: 

  Média das máximas anuais do mês mais quente, 

  Média das máximas diárias do mês mais quente, 

  Média das mínimas anuais do mês mais quente, 

  Média das mínimas diárias do mês mais quente, 

  Média aritmética mensal da umidade relativa do mês mais 

quente. 

 Verificação da radiação solar incidente (Ig) nas fachadas que delimitam o 

ambiente em análise e na cobertura, se for o caso, hora a hora, para a época 

do ano em estudo. 
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 Dados relativos ao tipo de ocupação, para verificação da potência dissipada 

para os diversos ambientes: 

· Número de pessoas, 

· Tipo de atividade, 

· Equipamentos, 

· Sistema de iluminação artificial. 

 No caso de haver ventilação natural, determinar o número de trocas de ar por 

hora. 

 

Selecionados os dados, procede-se aos cálculos de trocas térmicas devido à 

diferença de temperatura externa e interna, ganhos de calor devido à radiação solar, 

tipo de ocupação e demais fontes internas, bem como das perdas devidas à 

ventilação (se for o caso). Ressalta-se ainda que tanto para o caso de verão como 

inverno, a inércia térmica dos elementos da construção deverá ser considerada. 

 

Tendo em vista as vantagens oferecidas pelo uso de um software de simulação 

térmica, especialmente quanto à possibilidade de se obterem resultados com maior 

agilidade e fornecimento de maior quantidade de variáveis no tempo disponível, para 

a presente pesquisa optou-se pela aplicação do software Tas Simulator, o qual 

permite conjugar a análise térmica da edificação com o consumo energético do seu 

sistema de climatização artificial, em consonância com o estudo ora proposto. A 

descrição do programa computacional escolhido será apresentada posteriormente, 

juntamente com os demais parâmetros considerados para realização das simulações 

propostas.  

 

A seguir se passará aos estudos de caso, os quais encontram-se sistematizados em 

duas etapas: a primeira diz respeito à coleta de informações em campo e à seleção 

da unidade para simulação, e a segunda concerne às simulações realizadas no 

software Tas Simulator e os resultados alcançados. 
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3. ESTUDO DE CASO, 1ª ETAPA: coleta de dados em 

campo 

 

A primeira etapa de estudos de caso constitui-se pelo levantamento de dados 

técnicos em cinco estabelecimentos hospitalares no município de Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil, entre outubro de 2011 e junho de 2012, sendo eles: Hospital 

Belvedere, Clínica Origen, Hospital Sofia Feldman e os Hospitais São Vicente de 

Paulo e São Geraldo do Complexo Hospitalar das Clínicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais. As visitas realizadas tiveram como objetivo identificar, dentre as 

unidades funcionais existentes nos estabelecimentos mencionados, aquela com 

maior potencial de economia de energia, através de estratégias arquitetônicas 

passivas, conforme apresenta-se a seguir. 

 

 

3.1 Definição da unidade para análise 
 

 

Durante as visitas realizadas aos estabelecimentos mencionados, procedeu-se à 

coleta de dados em campo, os quais foram classificados como gerais e técnicos ou 

dados de sistemas e equipamentos. Os dados gerais e técnicos, conforme pode ser 

verificado no formulário de dados gerais e técnicos da instituição, APÊNDICE A, 

visam caracterizar a área física dos diversos hospitais, de modo a tomar 

conhecimento da sua localização, condições de implantação, porte da edificação, e 

ainda, do seu regime de funcionamento e atividades desenvolvidas em seu interior, 

inclusive com relação a ações voltadas para a economia de energia e de recursos. 

 

Os dados de sistemas e equipamentos, que podem ser verificados no formulário de 

dados de sistemas e equipamentos, APÊNDICE B, possibilitaram a coleta de 

informações acerca das diversas fontes de calor no interior dos ambientes, tempo de 

uso e estado de conservação dos equipamentos, sua localização, dentre outras. 

Tendo em vista a grande diversidade de dados levantados nesta etapa, esta foi 
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realizada exclusivamente nas unidades funcionais pré-selecionadas durante a coleta 

de dados gerais e técnicos. 

 

 

3.1.1 Pré-seleção da unidade funcional para estudo – o bloco cirúrgico 

 

 
A primeira etapa de coleta de dados nos hospitais visitados permitiu verificar, dentre 

as unidades funcionais existentes em cada uma das instituições, aquelas em que é 

previsto o uso exclusivo de condicionamento artificial do ar. Tendo em vista a grande 

variedade de atividades desenvolvidas no interior do edifício hospitalar, no qual, a 

depender das especialidades ofertadas, é encontrada uma ou outra unidade 

funcional, conforme exposto no item 2.1.3, bem como a necessidade de se coletar 

dados passíveis de análise comparativa, optou-se por definir uma unidade funcional 

que estivesse presente em todos os hospitais visitados para realização da coleta de 

dados de sistemas e equipamentos. 

 

Definida esta diretriz, observou-se que algumas unidades funcionais são existentes 

em todos os estabelecimentos visitados, independente do seu porte ou das suas 

atribuições. Pode-se mencionar a unidade de internação intensiva, laboratórios, 

setor de imagenologia e centro cirúrgico. A maior parte dessas unidades, no entanto, 

apresenta claras diferenças em sua área física, número de ocupantes por ambiente 

e equipamentos encontrados, a depender das atividades desenvolvidas em seu 

interior. 

 

No caso das unidades de internação intensiva, conforme o tipo de atendimento 

prestado, para adultos ou recém-nascidos, os equipamentos, fluxos e ambientes no 

interior das unidades diferem significativamente. Em acréscimo, o acesso às 

mesmas mostrou-se limitado uma vez que os leitos (ou berços) existentes 

encontravam-se constantemente ocupados por pacientes em estado bastante 

debilitado, muitas vezes em atendimento.  

 



 
 

110 

Já os laboratórios, por não se destinarem ao atendimento de pacientes, e os setores 

de imagenologia, os quais permanecem ociosos durante certo período de tempo no 

decorrer do dia, oferecem maior facilidade de acesso aos ambientes. No entanto, 

para cada hospital visitado, assim como foi observado para as UTI adulto e neonatal, 

essas unidades funcionais apresentaram grande variedade de organização da área 

física, fluxos e equipamentos, impossibilitando a análise comparativa dos dados 

coletados.  

 

Os blocos cirúrgicos, por outro lado, apresentaram diversas vantagens com relação 

às demais unidades funcionais. Seu regime de funcionamento, por exemplo, permitiu 

que as salas de cirurgia fossem acessadas em momentos em que não havia 

realização de procedimentos nas mesmas. Outros ambientes de atendimento, tais 

como salas de indução e de recuperação anestésica, de um modo geral, 

apresentavam leitos desocupados. 

 

Por se tratarem de unidades funcionais em que são realizados procedimentos 

assépticos, com rígidos protocolos de controle de infecção e restrições normativas 

quanto à sua área física, bem como devido à similaridade de fluxos e de atividades 

desenvolvidas, os blocos cirúrgicos visitados apresentaram significativas 

semelhanças quanto ao tipo, tamanho e distribuição de ambientes e de circulações 

em seu interior. 

 

Os equipamentos utilizados para efetuar procedimentos, monitoramento de 

pacientes e realizar rotinas e serviços do bloco também apresentaram 

características comuns (muitas vezes mesma marca e modelo) nas unidades 

visitadas. Do mesmo modo, os sistemas de iluminação e de climatização artificiais 

dos diversos ambientes encontravam-se instalados em quantidade e localização 

semelhante, diferenciando-se em alguns casos apenas o tipo de equipamento de ar 

condicionado existente. 

 

Nesse sentido, tendo em vista as vantagens observadas e, em especial, a 

necessidade de análise comparativa das informações levantadas, optou-se por 

realizar a coleta de dados de sistemas e equipamentos nos blocos cirúrgicos, 

conforme será exposto a seguir em maiores detalhes. 
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Tendo em vista a necessidade de delimitação do conteúdo apresentado aos 

objetivos propostos para a presente pesquisa, a área física, infraestrutura e 

equipamentos encontrados nos blocos cirúrgicos visitados não foram alvo de análise 

minuciosa quanto à sua adequabilidade às diretrizes e normas em vigor. 

 

 

3.2 Hospital Belvedere 
 

 

O Hospital Belvedere (FIG. 11 e 12) localiza-se à Rua Afonso Costa Reis n 65, 

Bairro Belvedere, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Entre os meses de outubro e 

novembro de 2011 foram realizadas visitas a este estabelecimento para coleta de 

dados, durante as quais se contou com a colaboração de representantes da direção 

e do corpo clínico presentes no local. 

 

O estabelecimento encontra-se em funcionamento desde outubro de 1994, quando 

foi inaugurado com a denominação Clínica Belvedere. A partir de janeiro de 2009, a 

clínica recebeu novo status, passando a se chamar Hospital Belvedere. 

  

FIGURA 11 - Hospital Belvedere, vista aérea. 
Fonte: Google Earth 6: software gratuito

55
, 2011. (Acréscimo 

do nome do hospital pela autora). 

FIGURA 12 - Hospital Belvedere, 
fachada principal. 
Fonte: Hospital Belvedere

56
. 
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 http://www.google.com/intl/pt-PT/earth/index.html 

http://www.google.com/intl/pt-PT/earth/index.html
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3.2.1 Caracterização geral do hospital 

 

 

De acordo com os dados gerais e técnicos levantados durante as visitas ao Hospital 

Belvedere, e ainda segundo informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (CNES)57, este classifica-se como hospital geral58 de administração 

privada e presta atendimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade59, 

particular, com internação. 

 

O estabelecimento conta com um total de 36 leitos, cuja distribuição pode ser 

verificada no QUADRO 3 a seguir, e com um quadro de 130 funcionários, que 

atendem a um regime de funcionamento de 8h/dia para o setor administrativo e de 

24h/dia (inclusive sábados, domingos e feriados) para os demais. 

 

QUADRO 3                                                                                                                                     
Distribuição de leitos por unidade/ambiente no Hospital Belvedere, out/nov. 2011 

Unidade/ambiente 

Enfermarias Apartamentos Hospital Dia 
Internação Semi-

Intensiva 

3 masculinos 
18 9 3 

3 femininos 

Total 36 

           Fonte: Dados coletados pela autora. 

                                                                                                                                        
56

 http://www.hospitalbelvedere.com.br/novo/site/index.php 

57 
<http://cnes.datasus.gov.br>. Segundo informações do site do CNES na internet, Estabelecimento 

de Saúde (ES) é a “denominação dada a qualquer local destinado a realização de ações e/ou 
serviços de saúde, coletiva ou individual, qualquer que seja o seu porte ou nível de complexidade. [...] 
Estabelecimento de Saúde poderá ser tanto um hospital de grande porte, quanto um consultório 
médico isolado ou, ainda, uma Unidade de Vigilância Sanitária ou Epidemiológica.” 
58

 Hospital Geral é o hospital destinado a atender pacientes portadores de doenças das várias 
especialidades médicas. Poderá ter a sua ação limitada a um grupo etário (hospital infantil), a 
determinada camada da população (hospital militar, hospital previdenciário) ou a finalidade específica 
(hospital de ensino) (BRASIL, 1977, p. 9). 

59
 Os três níveis de atenção à saúde no âmbito do SUS são a atenção básica, média complexidade e 

alta complexidade. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações que abrange a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação 
e a manutenção da saúde. A média complexidade compõe-se por ações e serviços que visam a 
atender aos principais problemas de saúde e agravos da população, cuja prática clínica demande 
disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico 
e terapêutico. A alta complexidade corresponde ao conjunto de procedimentos que envolvem alta 
tecnologia e alto custo, tais como assistência ao paciente portador de doença renal crônica; 
assistência ao paciente oncológico; cirurgia cardiovascular; procedimentos de neurocirurgia; cirurgia 
das vias aéreas superiores e da região cervical; procedimentos em fissuras lábio palatais; assistência 
aos pacientes portadores de queimaduras; dentre outros (BRASIL, 2009, p. 33, 45 e 208). 

http://www.hospitalbelvedere.com.br/novo/site/index.php
http://cnes.datasus.gov.br/
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O Hospital Belvedere tem como foco principal a realização de procedimentos 

cirúrgicos. Desse modo, suas demais atividades, tais como consultas e internação 

de pacientes, realização de exames, coleta de material para análise, serviço de 

nutrição e dietética, esterilização de materiais, dentre outras, são voltadas 

prioritariamente para dar suporte às cirurgias realizadas diariamente na instituição. 

 

As especialidades, atividades e serviços desenvolvidos no Hospital Belvedere, 

conforme informado durante o preenchimento do formulário de dados gerais e 

técnicos da instituição, bem como com base nas unidades, ambientes e atividades 

definidas na RDC nº 50 encontram-se listadas no QUADRO 4 abaixo. 

 

QUADRO 4                                                                                                                                            
Especialidades, atividades e serviços desenvolvidos no Hospital Belvedere, out/nov. 2011 

Atividades e serviços Especialidades/unidades 

Cirurgia Anestesiologia 

Angiologia 

Oftalmologia 

Otorrinolaringologia 

Plástica 

Transplante de córnea 

Ortopedia e traumatologia 

Urologia 

Internação Internação cirúrgica 

Ortopedia 

Angiologia 

Atendimento/terapia Hospital dia 

Neurologia 

Saúde bucal 

Oftalmologia 

Patologia Clínica Coleta de material para análise 

Imagenologia Radiologia, através de unidade radiológica transportável 
Nutrição e dietética Copa de distribuição (preparo de alimentos terceirizado) 

Serviço de nutricionista 

Apoio técnico Central de esterilização própria 

Ensino e pesquisa _ 

Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

Com relação à sua área física, o hospital conta com aproximadamente 2.300m2 de 

área construída, além de uma área externa de estacionamento, conforme 

levantamento cadastral fornecido pela instituição, o qual pode ser consultado no 

ANEXO B deste trabalho. 
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No que diz respeito a ações voltadas à redução do consumo energético e economia 

de recursos, o Hospital Belvedere apresenta-se bastante incipiente e não possui 

Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE). 

 

No entanto, foram observados alguns aspectos da edificação, bem como 

características comportamentais e atividades já praticadas pelos funcionários do 

hospital que certamente contribuem para a redução do consumo de energia elétrica, 

e que poderiam ser consideradas como ponto de partida para elaboração de um 

plano de ação bem estruturado e mais eficaz com vistas a tornar o hospital mais 

eficiente do ponto de vista energético. 

 

Pode-se mencionar, por exemplo, que, conforme informado por representantes do 

hospital durante a realização das visitas, é realizado controle do uso dos aparelhos 

de ar condicionado no bloco cirúrgico, onde os equipamentos permanecem ligados 

somente durante a realização de procedimentos, e nos apartamentos de internação, 

onde os aparelhos de ar condicionado são automaticamente desligados quando é 

alcançada a temperatura ambiente programada. 

 

Com relação à iluminação artificial, foi possível observar que durante o período 

diurno, em diversos locais, algumas das luminárias permaneciam desligadas, sem 

prejuízo aparente da iluminação ambiente. Tal fato se deve ao aproveitamento da 

iluminação natural através de janelas e aberturas zenitais (claraboias), cuja 

utilização foi possível devido à volumetria da edificação. 

 

A iluminação zenital se concentra principalmente nas circulações (FIG. 13) e em 

alguns dos consultórios médicos. No bloco cirúrgico também foi verificado o uso 

complementar da iluminação natural, por meio de janelas altas. Na área de 

recuperação pós-anestésica, por exemplo, o formato inclinado do forro reflete a luz 

diurna, possibilitando uma iluminação mais homogênea do ambiente, além de 

proporcionar proteção contra a radiação direta do sol (FIG. 14). Em algumas salas 

de cirurgia as janelas altas contam com proteção contra a radiação solar direta por 

meio de persianas móveis. 
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Durante visita realizada ao local, a equipe de enfermagem do bloco expressou sua 

satisfação com relação à presença de luz natural em seus ambientes. 

  

FIGURA 13 - Hospital Belvedere, circulação do 
primeiro pavimento. 
Claraboias à direita e luminárias à esquerda. 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

FIGURA 14 - Hospital Belvedere, bloco cirúrgico, 
recuperação pós-anestésica. 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

 

A seguir serão apresentadas informações sobre a área física do bloco cirúrgico do 

Hospital Belvedere, bem como os dados relativos aos sistemas de climatização e 

iluminação artificial, focos cirúrgicos e equipamentos encontrados em seu interior. 
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3.2.2 Bloco cirúrgico do Hospital Belvedere: área física e dados de sistemas e 

equipamentos 

 

 

Com relação à sua área física (FIG. 15), o bloco cirúrgico do Hospital Belvedere 

conta com aproximadamente 280m2 de área construída, distribuídos entre sete salas 

de cirurgia, área de recuperação pós-anestésica, copa e área administrativa. O 

acesso ao bloco é realizado por meio de dois vestiários de barreira, sendo um 

masculino e um feminino. De segunda a sábado a unidade funciona plenamente, 

com realização de procedimentos cirúrgicos, preparo e limpeza dos ambientes. Aos 

domingos é realizado exclusivamente o procedimento de limpeza do bloco. 

 

 
 
FIGURA 15 - Hospital Belvedere - planta do bloco cirúrgico (sem escala). 
Fonte: CALVO

60
, [2006?]. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração no 

tipo e tamanho das fontes para melhor visualização). 
 

Conforme pode ser observado na planta apresentada na FIG. 15, as áreas 

envidraçadas existentes nas salas de cirurgia e na área de recuperação pós-

anestésica possuem orientação aproximada sul-sueste, o que indica que esta 

                                            
60

 CALVO, Reinaldo Luiz. Levantamento de Acréscimo.  [2006?]. 02 pranchas. Levantamento 
Cadastral fornecido pelo Hospital Belvedere em formato eletrônico (Pen Drive). Não publicado. 



 
 

117 

fachada recebe radiação solar direta principalmente no período da manhã do 

solstício de verão e permanece sombreada no solstício de inverno. Em 

complementação, verifica-se a presença de um anteparo próximo, o muro com altura 

de 1,80m, o qual protege boa parte da fachada. As demais paredes divisórias do 

bloco cirúrgico estão voltadas para a área interna do hospital. 

 

O preenchimento dos formulários de sistemas e equipamentos para cada ambiente 

do bloco foi realizado com o acompanhamento de um funcionário da equipe de 

manutenção da instituição, indicado pela direção do hospital. Após a coleta de 

dados, foi possível sistematizar as informações levantadas conforme será 

apresentado a seguir. 

 

 

3.2.2.1 Características do sistema de climatização 

 

 

Conforme pode ser observado no QUADRO 5 a seguir, no bloco cirúrgico somente 

as salas de cirurgia possuem equipamento de ar condicionado. A área de 

recuperação pós-anestésica, administração, copa e vestiários não são climatizados. 

 

As sete salas de cirurgia contam ao todo com oito aparelhos de ar condicionado, dos 

quais quatro de janela e quatro do tipo split. Foi informado ainda que o Hospital 

Belvedere possui equipamento de ar condicionado central, o qual, no entanto, 

encontra-se desativado. Segundo a equipe de profissionais presente durante a 

realização das visitas, os equipamentos permanecem ligados somente durante a 

realização de procedimentos cirúrgicos, que ocorrem, em média, por um período de 

10 horas diárias. 

 

Com relação à idade dos equipamentos de ar condicionado, foi informado que todas 

as unidades de janela possuem mais de 10 anos de uso (FIG. 16). Já os 

equipamentos tipo split são mais novos, com tempo de instalação inferior a três anos 
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(FIG. 17). De um modo geral as unidades de janela podem ser consideradas no final 

de sua vida útil61, com condições regulares de funcionamento.  

 

Cabe mencionar ainda que em apenas dois dos aparelhos de ar condicionado tipo 

split foi encontrado o Selo Procel de eficiência energética. Quanto à localização dos 

equipamentos, todos se encontram posicionados junto a uma das paredes divisórias 

do ambiente, próximos ao forro. Não foi observada a existência de qualquer fonte 

poluidora próxima à entrada de ar dos aparelhos. 

 

  

FIGURA 16 - Ar condicionado em janela alta 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

FIGURA 17 - Ar condicionado tipo split 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

 

Ainda com relação ao sistema de climatização artificial do bloco cirúrgico do 

estabelecimento em análise, observa-se que alguns ambientes da unidade que não 

são climatizados, segundo determina a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 

50, deveriam contar com aparelho de ar condicionado. É o caso da área de 

recuperação pós-anestésica, integrada à administração do bloco (na qual se insere o 

posto de enfermagem e serviços). 

                                            
61

 Segundo Ornstein; Romero (1992), a vida útil de um ambiente construído ou qualquer de suas 
partes componentes chega ao seu limite quando cessa de satisfazer qualquer das exigências de 
utilização pelos usuários.  



 

 
QUADRO 5                                                                                                                                                                                                                              

Sistema de climatização do bloco cirúrgico do Hospital Belvedere, out. 2011. 

Ambiente Tipo Nº 
Potência 

(BTU)  
Uso 

(h/dia) 
Tempo de 
uso (anos) 

Conservação 
B= boa                            
R= regular                  
P= precária 

Selo 
Procel        
S= Sim                      
N= Não 

Localização Observações 

Sala Cirurgia 1 Janela 1 18000 10 > 10 R N 
Parede de fundos, na janela, 
próximo ao forro. 

Nos demais ambientes 
(recuperação pós-anestésica, 
administração, copa e 
vestiários) não há aparelho de 
ar condicionado. 
 
Temperatura máxima nos 
ambientes climatizados: 23ºC.                                                                                                     
Sem restrições de umidade 
mínima ou máxima. 

Sala Cirurgia 2 Janela 1 18000 10 > 10 R N 
Parede de fundos, na janela, 
próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 3 Janela 1 18000 10 > 10 R N 
Parede de fundos, na janela, 
próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 4 Janela 1 15000 10 > 10 B N 
Parede de fundos, na janela, 
próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 4 Split 1 18000 10 < 3 B S 
Parede de fundos, na janela, 
próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 5 Split 1 30000 10 < 3 B N 
Fundos da sala, sob forro 
rebaixado 

Sala Cirurgia 6 Split 1 18000 10 < 3 B S Parede lateral, próximo ao forro 

Sala Cirurgia 7 Split 1 18000 10 < 3 B N 
Parede de fundos, próximo ao 
forro 

Fonte: dados coletados pela autora 

 

1
1
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120 

3.2.2.2 Características do sistema de iluminação artificial 

 

 

Com relação ao sistema de iluminação geral da unidade (QUADRO 6), o tempo de 

acendimento das luminárias em horas/dia é superior ao observado para os 

aparelhos de ar condicionado. Conforme informado pela equipe presente, estas 

permanecem ligadas em média das 07h30min às 21h30min, de segunda a domingo. 

 

Dentre as 33 luminárias instaladas no bloco, 32 são próprias para lâmpadas 

fluorescentes tubulares e uma para lâmpadas fluorescentes compactas. Sua 

distribuição por tipo pode ser observada no GRAF. 6, abaixo. 

 

 

      GRÁFICO 6 - Distribuição dos tipos de luminárias encontradas no bloco               
                    cirúrgico do Hospital Belvedere, 2011 
        Fonte: Dados coletados pela autora. 

Aproximadamente 78% do total das luminárias existentes na unidade são 

específicas para lâmpadas fluorescentes tubulares com potência de 40W e de 20W, 

distribuídas da seguinte maneira: 39% de luminárias do tipo 1X40W, 24% de 

luminárias do tipo 2X20W e 15% de luminárias do tipo 1X20W. Estas são seguidas 

de 12% de luminárias de 3X16W, 3% de luminárias de 2X110W, 3% de luminárias 

de 3X40W e 3% de luminárias de 2X9W. A luminária identificada como do tipo 2X9W 

é própria para lâmpadas fluorescentes compactas e recebeu essa classificação em 

função das lâmpadas que estavam instaladas no momento da visita. 



 

QUADRO 6                                                                                                                                                                                                                             
Sistema de iluminação artificial do bloco cirúrgico do Hospital Belvedere, out. 2011 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 

Potência 
do 

conjunto
b
 

(W) 

Observações 
Tipo Nº Uso 

(h/dia) 

Reatores 
Conservação 
B= boa           
R= regular       
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Aletas                  
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
a
              

FT                              
FC 

W Nº Tipo 
EM=Eletromag.                               
ET=Eletrônico 

Fator de 
Potência                   

Sala Cirurgia 1 2X20 2 14 ET 0.95 R AL _ N FT 20 4 44 
a) FT - 
fluorescente 
tubular;                      
FC - fluorescente 
compacta. 

Sala Cirurgia 2 2X20 2 14 ET 0.95 R AL _ N FT 20 4 44 

Sala Cirurgia 3 2X20 2 14 ET 0.95 R AL _ N FT 20 4 44 

Sala Cirurgia 4 2X20 2 14 ET 0.95 R AL _ N FT 20 4 44 

Sala Cirurgia 5 3X40 1 14 ET 0.58 R AL _ N FT 40 3 132 

Sala Cirurgia 6 1X40 2 14 ET 0.58 R AL _ N FT 40 2 44 b) Potência 
lâmpadas+reator, 
por luminária. 
Para lâmpadas 
com reator 
integrado, a 
potência do 
conjunto equivale 
à potência 
nominal da 
lâmpada. 

Sala Cirurgia 7 3X16 4 14 ET 0.96 R AL AL N FT 16 12 52,8 

Recuperação 
Pós-Anestésica 

1X20 4 14 ET 0.95 R AL _ N FT 20 4 22 

1X40 6 14 ET 0.58 R AL _ N FT 40 6 44 

2X110 1 14 ET ... R BR BR N FT 110 2 242 

Administração 1X40 2 14 ET 0.58 R AL _ N FT 40 2 44 

Copa 1X20 1 14 ET 0.95 R AL _ N FT 20 1 22 

1X40 1 14 ET 0.58 R AL _ N FT 40 1 44 

Hall 2X9 1 14 Integrado ... R AL _ N FC 9 2 18 

Vestiário M. 1X40 1 14 ET 0.58 R AL _ N FT 40 1 44 

Vestiário F. 1X40 1 14 ET 0.58 R AL _ N FT 40 1 44 

Fonte: dados coletados pela autora 

Nota: Fator de potência (FP): Varia de 0 a 1. É a razão entre a potência real e a potência aparente (FP = potência real / potência aparente) e revela a 

eficiência da instalação. O fator de potência é considerado alto quando for maior do que 0,92 (ou 92%) 
62

. Potência aparente é aquela fornecida pela 

concessionária, comumente expressa em kVA. Potência real é a parcela da potência aparente que é efetivamente utilizada para produzir trabalho. A parcela 

da potência fornecida que não é utilizada para realizar trabalho e volta para a linha é denominada potência reativa (GUSSOW, 1997). 

                                            
62 

http://www.lighting.philips.com.br/connect/support/faq_reatores.wpd 

1
2

1 

http://www.lighting.philips.com.br/connect/support/faq_reatores.wpd
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Segundo informações do representante do setor de manutenção do Hospital 

Belvedere, todos os reatores instalados são eletrônicos e seu fator de potência (FP) 

varia conforme a potência da lâmpada a que se destinam. Desse modo, para 

lâmpadas de 16W, FP 0.96; lâmpadas de 20W, FP 0.95; lâmpadas de 40W, FP 0.58. 

Com relação às lâmpadas de 110W, não foi possível identificar o fator de potência 

do reator. 

 

O estado de conservação das luminárias em geral foi considerado regular, devido à 

verificação de constantes avarias, tais como quebras, descolamento de refletores63, 

falhas nas aletas64, dentre outras. 

 

Dentre as 33 luminárias instaladas, 32 possuem refletor em alumínio e uma possui 

refletor branco. Apenas duas luminárias possuem aletas, sendo uma delas em 

alumínio e a outra em plástico branco. Em nenhuma das luminárias foi observado 

difusor. 

 

Com relação às lâmpadas (vide QUADRO 6), foi verificado que 11 das 53 lâmpadas 

encontradas na unidade estavam queimadas, ou seja, uma significativa parcela de 

cerca de 21% do total de lâmpadas instaladas no bloco cirúrgico não estavam sendo 

utilizadas. A esse respeito foi informado pelo representante do setor de manutenção 

que a queima de lâmpadas no Hospital Belvedere é bastante frequente. No entanto, 

a causa deste problema ainda não foi identificada. 

 

O GRAF. 7 a seguir demonstra a distribuição das lâmpadas por potência no bloco 

cirúrgico deste hospital. Aproximadamente 70% do total de lâmpadas instaladas 

correspondem a modelos fluorescentes tubulares com potências de 20W (40%) e de 

40W (30%). Em seguida estão as lâmpadas fluorescentes tubulares com potência de 

                                            
63

 O refletor, usualmente constituído de chapa de aço branca ou de alumínio, tem como função refletir 
o fluxo luminoso das lâmpadas nas direções projetadas, de modo a potencializar o aproveitamento da 
luz no ambiente, garantindo assim um maior rendimento luminoso. A utilização adequada de 
refletores permite reduzir o número de luminárias e lâmpadas em um ambiente 
<http://www.lighting.philips.com.br/connect/support/faq_luminarias.wpd>. 

64
 As aletas formam uma “grade” posicionada em frente às lâmpadas, no sentido perpendicular a elas. 

Podem ser constituídas de vários materiais tais como alumínio, policarbonato ou aço. Sua função é 
limitar o ângulo de ofuscamento em um ambiente, proporcionando assim maior conforto visual 
<http://www.lighting.philips.com.br/connect/support/faq_luminarias.wpd>. 

http://www.lighting.philips.com.br/connect/support/faq_luminarias.wpd
http://www.lighting.philips.com.br/connect/support/faq_luminarias.wpd
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16W, que representam aproximadamente 23% do total, as fluorescentes tubulares 

com potência de 110W, com 4% e as fluorescentes compactas com potência de 9W, 

também equivalentes a 4% do total. 

 

 

    GRÁFICO 7 - Distribuição por potência das lâmpadas do bloco cirúrgico do Hospital  
   Belvedere, 2011 
    Fonte: Dados coletados pela autora 

 

3.2.2.3 Focos cirúrgicos – dados gerais 

 

 

No hospital Belvedere foram verificadas duas marcas de focos cirúrgicos65, com 

variações no tipo, quantidade e potência das lâmpadas utilizadas, conforme pode 

ser observado no QUADRO 7 a seguir. Nas salas de cirurgia 1, 2, 3, 6 e 7 os focos 

são da marca Asclepios, conforme exemplificado na FIG. 18. Nas salas de cirurgia 4 

                                            
65 

Segundo a NBR 5413: Iluminância de interiores, o nível de iluminância necessário no campo de 

trabalho para realização de cirurgias é de 10000 a 20000 lux (ABNT, 1992). Para garantir estes altos 
níveis de iluminamento é necessário o uso do foco cirúrgico. 
 
Iluminância é o limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto 
considerado, para a área da superfície quando esta tende para o zero (ABNT, 1992, p. 1). Segundo 
Vianna; Gonçalves (2001) é a luz que uma lâmpada irradia, relacionada à superfície de incidência, 
sendo determinada pelo fluxo luminoso por unidade de área (unidade: lux). Nível de Iluminância ou 
Nível de Iluminamento ou Nível de Iluminação ou Aclaramento – são todos sinônimos, sendo o 
primeiro o mais normatizado tecnicamente (VIANNA; GONÇALVES, 2001, p. 75 A). 
 
Fluxo luminoso é a radiação total emitida por uma fonte luminosa, dentro dos limites que produzem 
estímulos visuais – unidade: lumens (VIANNA; GONÇALVES, 2001, p. 68). 
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e 5 os focos cirúrgicos são da marca System One (FIG. 19). Ainda na sala 7 foi 

encontrado 01 foco cirúrgico auxiliar portátil, também da marca Asclepios. 

 

QUADRO 7                                                                                                                                        
Focos cirúrgicos do Hospital Belvedere, nov. 2011 

Ambiente 

Foco Cirúrgico Lâmpadas 

Tipo Marca Nº Uso 
(h/dia) 

Conservação 
B= boa           
R= regular       
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
e
 W Nº 

Sala Cirurgia 1 Fixo
a
 Asclepios 1 10 B _ S Hal. 55 8 

Sala Cirurgia 2 Fixo
a
 Asclepios 1 10 B _ S Hal. 55 8 

Sala Cirurgia 3 Fixo
a
 Asclepios 1 10 B _ S Hal. 55 8 

Sala Cirurgia 4 Fixo
b
 System 

One 

1 10 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 5 Fixo
b
 System 

One 

1 10 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 6 Fixo
a
 Asclepios 1 10 B _ S Hal. 55 8 

Sala Cirurgia 7 Fixo
c
 Asclepios 1 10 B _ S Inc. 25 6 

Móvel
d
 Asclepios 1 10 B _ S Hal. 55 4 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  

a) 02 cúpulas com 04 lâmpadas cada. 
b) 02 cúpulas com 01 lâmpada cada. 
c) 01 cúpula com 06 lâmpadas. 
d) 01 cúpula com 04 lâmpadas. 
e) Hal.: halógena;    Inc.: incandescente 
 
 

  

FIGURA 18 - Foco da sala de cirurgia 1 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

FIGURA 19 - Foco da sala de cirurgia 5 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

 

Assim como os equipamentos de ar condicionado, os focos cirúrgicos permanecem 

ligados durante a realização de procedimentos, que ocorrem em média durante 10 

horas diárias. Estes equipamentos encontram-se em boas condições de 
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conservação e de funcionamento. Segundo informado pelo representante do setor 

de manutenção do hospital, os focos da marca System One (FIG. 19) apresentam 

maior eficiência luminosa, bem como controle da projeção de sombras sobre o 

campo de trabalho. 

 

Dos oito focos encontrados, sete estavam equipados com lâmpadas halógenas e 

apenas um com lâmpadas incandescentes refletoras (FIG. 20 e 21). Segundo 

Vianna; Gonçalves (2001), as lâmpadas incandescentes refletoras fornecem luz 

mais dirigida que as incandescentes comuns. Já as incandescentes halógenas, 

conforme observam os autores, emitem luz mais brilhante e uniforme, apresentam 

maior eficiência energética e vida útil mais longa (entre 2000 e 4000 horas). 

 

 
 

 FIGURA 20 - Lâmp. Incandescente 
 refletora 25 W/12 v. 
 Fonte: Foto tirada pela autora 
 

      FIGURA 21 - Lâmp.  Halógena   
      55 W/12 v 
      Fonte: Foto tirada pela autora 

 

3.2.2.4 Equipamentos – dados gerais 

 

 

No interior de um bloco cirúrgico encontram-se instalados diversos tipos de 

equipamentos que consomem energia elétrica, contribuem para o aumento da carga 

térmica dos ambientes e, por consequência, incrementam a demanda do sistema de 

climatização. 
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Com relação ao bloco cirúrgico do Hospital Belvedere, uma vez que nem todos os 

equipamentos permanecem ligados ao mesmo tempo, bem como sua utilização 

depende do tipo de procedimento realizado, procurou-se identificar os responsáveis 

pelos maiores acréscimos de temperatura ambiente ou que são utilizados com maior 

frequência. Desse modo, segundo informações coletadas no local, os equipamentos 

que se destacam são os focos cirúrgicos, fontes de luz, o equipamento de laser 

OmniPulse, monitores cirúrgicos e eletrocautérios (ou bisturis eletrônicos), conforme 

detalhado no QUADRO 8 abaixo. Os equipamentos existentes no local encontravam-

se em bom estado de conservação. 

 
QUADRO 8                                                                                                                              

Equipamentos do bloco cirúrgico do Hospital Belvedere, nov. 2011 

Ambiente Equipamento Marca Nº 
Uso 

(h/dia) 

Conservação 
B=boa 
R=regular 
P=precária 

Potência 

Salas de cirurgia  Fonte de luz Storz 1 10 B 700 W 

 Componentes: 
     

 Lâmpada xenônio ... 1 10 B 300 W 

 Câmera  ... 1 10 B 200 VA 

Laser OmniPulse Trymedine 1 10 B 80 W 

Monitor multiparamétrico Stryker 2 10 B 80 VA 

Eletrocautério Wem 1 10 B 100 W 

Recuperação 
pós-anestésica Monitor multiparamétrico Stryker 5 10 B 80 VA 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Nota: a coluna “Nº” indica o número de equipamentos encontrados em cada um dos ambientes. 

 

Ressalta-se que os valores especificados em watts (W) referem-se à potência ativa 

ou real do equipamento. Já os valores expressos em VA são relativos à sua potência 

aparente66. Para fazer a conversão da potência aparente (VA) para potência ativa 

(W), deve-se multiplicar a primeira pelo fator de potência (FP) do equipamento, ou 

seja: W = VA x FP67. 

                                            
66 

O fator de potência (FP), que varia de 0 a 1, é a razão entre a potência real e a potência aparente 
(FP = potência real / potência aparente), sendo que a potência aparente é aquela fornecida pela 
concessionária, comumente expressa em kVA e a potência real é a parcela da potência aparente que 
é efetivamente utilizada para produzir trabalho. (GUSSOW, 1997). 

67
 CÁRIA, Jefferson Davis Pena (jdcaria@yahoo.com.br). Engenheiro eletricista, Coordenador do 

Setor de Eletrônica Biomédica, Unidade Funcional Engenharia Hospitalar do Hospital das Clínicas da 
UFMG. VA e W [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por clarissaarquiteta@gmail.com em 24 
ago. 2012; BILLIERI, Estevan (ebillieri@gmail.com). Engenheiro eletricista. VA e W [mensagem 
pessoal]. Mensagem recebida por clarissaarquiteta@gmail.com em 24 ago. 2012. 

mailto:clarissaarquiteta@gmail.com
mailto:clarissaarquiteta@gmail.com
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3.3 Clínica Origen 
 

 

A Clínica Origen (FIG. 22 e 23) localiza-se à Avenida do Contorno nº 7.747, Bairro 

Cidade Jardim, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As visitas a este estabelecimento 

foram realizadas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2012, com a colaboração 

de representantes da direção e de outros funcionários presentes no local. 

 

A clínica foi fundada em 1995 e, segundo informações encontradas em seu 

endereço eletrônico68, trata-se de referência em reprodução humana assistida na 

América Latina.  

 

 

  
FIGURA 22 - Clínica Origen, vista aérea 
Fonte: Google Earth 6: software gratuito

69
, 2011. 

(Acréscimo do nome do hospital pela autora). 

FIGURA 23 - Clínica Origen, fachada 
principal 
Fonte: Clínica Origen

70
. 

 
 

 

 

                                            
68

 <http://www.origen.com.br/> 

69
 <http://www.google.com/intl/pt-PT/earth/index.html> 

70
 <http://www.origen.com.br/> 

http://www.origen.com.br/
http://www.google.com/intl/pt-PT/earth/index.html
http://www.origen.com.br/
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3.3.1 Caracterização geral do estabelecimento 

 

 

De acordo com os dados gerais e técnicos levantados durante as visitas à Clínica 

Origen, e ainda segundo informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES)71, esta classifica-se como hospital dia72 de administração privada e 

presta atendimento ambulatorial e hospitalar de média complexidade, particular, com 

internação. 

 
O estabelecimento conta com um total de 10 leitos, cuja distribuição pode ser 

verificada no QUADRO 9 a seguir, e com um quadro de 29 funcionários, que 

atendem a um regime de funcionamento de 8h/dia, de segunda a sábado, exceto 

para o bloco cirúrgico, que funciona aproximadamente 11h/dia, e o laboratório de 

fertilização in vitro, 24h/dia. 

 

 
QUADRO 9                                                                                                                                     

Distribuição de leitos por serviço/especialidade na Clínica Origen, jan./fev. 2012 

Serviço/especialidade 

Cirurgia plástica Cirurgia ginecológica Hospital Dia 

3 2 5 

 
 Total: 10 

           Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

A Clínica Origen tem como principal especialidade a reprodução humana assistida, 

segundo a qual se organiza a área física da edificação, bem como os serviços 

prestados e atividades realizadas no interior da mesma. O QUADRO 10 lista as 

especialidades, atividades e serviços desenvolvidos no estabelecimento, conforme 

informado durante o preenchimento do formulário de dados gerais e técnicos da 

instituição, bem como com base nas unidades, ambientes e atividades listadas na 

RDC nº 50. 

                                            
71 

<http://cnes.datasus.gov.br>. 
72

 Hospital dia é a modalidade de atendimento em hospital na qual o paciente utiliza, com 
regularidade, os serviços da instituição, na maior parte do dia, para fins de tratamento e/ou 
reabilitação (BRASIL, 1977, p. 10). 

http://cnes.datasus.gov.br/
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QUADRO 10                                                                                                                                     
Especialidades, atividades e serviços desenvolvidos na Clínica Origen, jan./fev. 2012 

Atividades e serviços Especialidades/unidades 

Cirurgia Ginecologia e obstetrícia 
Plástica 

Urologia 

Atendimento/terapia Hospital dia 

Ginecologia e obstetrícia 

Medicina fetal 

Reprodução humana 

Patologia Clínica Coleta de material para análise 

Imagenologia Ultrassonografia 

Apoio técnico Central de esterilização própria 

Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

Com relação à sua área física, a clínica conta com aproximadamente 1.260 m2 de 

área construída, o que inclui uma área externa de estacionamento, conforme 

levantamento cadastral fornecido pela instituição, o qual pode ser consultado no 

ANEXO C deste trabalho. 

 

No que diz respeito à redução do consumo energético e economia de recursos, a 

Clínica Origen não possui Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) ou 

outras ações que visem a maior eficiência energética da edificação. Não é realizado 

controle de uso dos sistemas de iluminação e climatização artificial, os quais 

permanecem ligados durante todo o horário de funcionamento da clínica. Mesmo 

nos ambientes em que há entrada de luz natural foi observado que a maior parte das 

luminárias permanece acesa durante o período diurno. 

 

A seguir serão apresentadas informações relativas à área física do bloco cirúrgico 

deste estabelecimento, bem como os dados dos sistemas de climatização e 

iluminação artificial, focos cirúrgicos e equipamentos encontrados em seu interior. 

 

3.3.2 Bloco cirúrgico da Clínica Origen: área física e dados de sistemas e 

equipamentos 

 
 
Com relação à sua área física (FIG. 24), o bloco cirúrgico da Clínica Origen possui 

aproximadamente 110m2 de área construída, distribuídos entre três salas de cirurgia, 
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posto de enfermagem, área de escovação, vestiário de barreira, depósito de material 

de limpeza (DML) e sala de expurgo. A porta de acesso ao laboratório de fertilização 

in vitro localizada no interior do bloco cirúrgico não é utilizada (o acesso ao 

laboratório é feito exclusivamente pela área de circulação externa ao bloco). A 

unidade funciona de segunda a sábado, de 8h às 19h. 

 

 

FIGURA 24 - Clínica Origen – Bloco cirúrgico (sem escala) 
Fonte: CUNHA

73
, [2005?]. (Houve alteração nas fontes para melhor compreensão do desenho). 

 

  

FIGURA 25 - Saída de ar e janela 
alta, sala de cirurgia 2 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

FIGURA 26 - Sala de cirurgia 2 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

                                            
73

 CUNHA, Renata Torres Miari. Adequação RDC 33/05 – Laboratório FIV. [2005?]. 04 pranchas. 
Projeto de reforma e levantamento cadastral fornecido pela Clínica Origen em formato impresso. Não 
publicado. 



 
 

131 

De modo semelhante ao Hospital Belvedere, foi verificada a existência de janelas 

altas que permitem a entrada de luz natural nas salas de cirurgia da Clínica Origen, 

dessa vez com orientação aproximada lés-sudeste, o que indica que há incidência 

de radiação solar direta no período da manhã (FIG. 25 e 26). 

 

Não foram encontrados anteparos de proteção contra radiação solar, tais como 

brise-soleil, persianas ou outros. Além disso, o bloco cirúrgico localiza-se no 

segundo pavimento da clínica (ANEXO C), em nível elevado com relação ao muro 

lateral existente e à edificação vizinha, de apenas um pavimento, bem como não há 

presença de vegetação arbórea próxima a esta fachada. Nesse sentido, a radiação 

solar direta não encontra obstáculos até a fachada em referência. 

 

Por outro lado, os vidros das janelas do bloco, assim como os das demais janelas da 

edificação, possuem película de proteção solar na cor verde. As demais paredes 

divisórias do bloco cirúrgico não possuem janelas e, em sua maioria, estão voltadas 

para a área interna do hospital.  

 

3.3.2.1 Características do sistema de climatização 

 

 

Conforme pode ser observado no QUADRO 11, todos os ambientes do bloco 

cirúrgico são climatizados através de ar condicionado central com potência de 10 

toneladas de refrigeração (TR), o qual permanece ligado durante todo o horário de 

funcionamento do bloco. 

 

Com relação à sua idade, o equipamento de ar condicionado possui mais de 10 

anos de uso. Devido ao serviço de manutenção constante, o mesmo se encontra em 

boas condições de funcionamento. Não foi encontrado Selo Procel de eficiência 

energética. A sala de máquinas do ar condicionado encontra-se no andar térreo da 

clínica (ANEXO C), em um recesso da circulação. As saídas de ar no interior das 

salas encontram-se estrategicamente localizadas, embutidas no forro, o que 

possibilita uma adequada distribuição do ar frio nos ambientes (FIG. 25 e 26). 



 
 

1
3

2 

 
QUADRO 11                                                                                                                                                                                                                            

Sistema de climatização do bloco cirúrgico da Clínica Origen, jan./fev. 2012 

Ambiente Tipo Nº 
Potência 

(TR)
 a
 

Uso 
(h/dia) 

Tempo de 
uso (anos) 

Conservação 
B= boa               
R= regular          
P= precária 

Selo 
Procel        
S= Sim                      
N= Não 

Localização
b
 Observações 

Sala Cirurgia 1 Central _ 10 11 > 10 B N Forro. 

Temperatura máxima nos 
ambientes: 18ºC.                                                                                                     
Sem restrições de umidade 
mínima ou máxima. 

Sala Cirurgia 2 Central _ 10 11 > 10 B N Forro. 

Sala Cirurgia 3 Central _ 10 11 > 10 B N Forro. 

Posto de 
enfermagem 

Central _ 10 11 > 10 B N Forro. 

DML Central _ 10 11 > 10 B N Forro. 

Vestiário de 
barreira 

Central _ 10 11 > 10 B N Forro. 

Sala de 
expurgo 

Central _ 10 11 > 10 B N Forro. 

Fonte: dados coletados pela autora. 
Notas:  
Todo o bloco é atendido pelo mesmo equipamento de ar condicionado central. 
a) TR: Tonelada de Refrigeração (1TR = 3,516kW; 1BTU/h = 0,293W) (FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 240). Se 1kW = 1000W, 1TR = 3.516W; portanto, 1TR = 
12.000 BTU/h. 
b) localização da saída de ar no ambiente. 
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3.3.2.2 Características do sistema de iluminação artificial 

 

Com relação ao sistema de iluminação geral da unidade (QUADRO 12), o tempo de 

acionamento das luminárias em horas/dia equivale ao mesmo observado para os 

aparelhos de ar condicionado, ou seja, as lâmpadas permanecem acesas durante 

todo o horário de atendimento do bloco. 

 

Dentre as 22 luminárias instaladas, 10 são próprias para lâmpadas fluorescentes 

tubulares e 12 para lâmpadas fluorescentes compactas ou incandescentes. Destas, 

cinco encontravam-se com lâmpadas fluorescentes compactas instaladas e sete 

com lâmpadas incandescentes. A distribuição de luminárias por tipo pode ser 

verificada no GRAF. 8, abaixo. 

 

 

     GRÁFICO 8 - Distribuição dos tipos de luminárias encontradas no bloco cirúrgico da  
   Clínica Origen, 2012 
       Fonte: Dados coletados pela autora. 

Aproximadamente 45% do total das luminárias existentes na unidade são 

específicas para lâmpadas fluorescentes tubulares com potência de 40W e de 32W, 

distribuídas da seguinte maneira: 27% de luminárias do tipo 2X40W e 18% de 

luminárias do tipo 2X32W. Estas são seguidas de 32% de luminárias de 1X60W e 

23% de luminárias de 1X15W. As luminárias de 1X15W e de 1X60W receberam esta 

classificação em função das lâmpadas que estavam instaladas no momento da visita 

– fluorescentes compactas e incandescentes, respectivamente. 
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QUADRO 12                                                                                                                                                                                                                           

Sistema de iluminação artificial do bloco cirúrgico da Clínica Origen, jan./fev. 2012 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 

Potência 
do 

conjunto
b 

(W) 

Observações 
Tipo Nº 

Uso 
(h/dia) 

Reatores 
Conservação 
B= boa           
R= regular       
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Aletas                  
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
a                     

FT                         
FC       
IC 

W Nº Tipo         
EM=Eletromag.                               
ET=Eletrônico 

Fator de 
Potência                   

Sala Cirurgia 1 2X40 4 11 ET ... B _ _ S FT 40 8 88 a) FT- 
fluorescente 
tubular;                          
FC - fluorescente 
compacta;         
IC-
incandescente. 

Sala Cirurgia 2 2X32 4 11 ET ... B AL _ N FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 3 1X15 2 11 Integrado ... B _ _ S FC 15 2 15 

Posto de 
enfermagem 

2X40 2 11 ET ... B _ _ S FT 40 4 88 

1X15 3 11 Integrado ... B _ _ S FC 15 3 15 

DML 1X60 1 11 _ _ B _ _ S IC 60 1 60 b) Potência 
lâmpadas+reator, 
por luminária. 
Para lâmpadas 
com reator 
integrado, a 
potência do 
conjunto equivale 
à potência 
nominal da 
lâmpada. 

Sala de 
Expurgo 

1X60 2 11 _ _ B _ _ S IC 60 2 60 

Vestiário de 
barreira 

1X60 2 11 _ _ B _ _ S IC 60 2 60 

Sanitário fem. 1X60 1 11 _ _ B _ _ S IC 60 1 60 

Sanitário masc. 1X60 1 11 _ _ B _ _ S IC 60 1 60 

Fonte: dados coletados pela autora.
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Segundo informações do representante do setor de manutenção da Clínica Origen, 

todos os reatores instalados são eletrônicos. Não foi possível identificar o fator de 

potência dos mesmos, uma vez que não havia exemplares disponíveis para 

verificação. 

 

As luminárias encontravam-se em bom estado de conservação, sem avarias tais 

como quebras, peças faltantes, instalação inadequada ou outras. Em quatro das 22 

luminárias instaladas foi verificada a existência de refletores (em alumínio), sem 

aletas e difusores. Nos restantes (82% do total), foram encontrados difusores para 

controle de ofuscamento. 

 

Com relação às lâmpadas utilizadas no bloco cirúrgico, o GRAF. 9 a seguir 

demonstra a sua distribuição por potência nominal. Aproximadamente 63% do total 

de lâmpadas instaladas correspondem a modelos fluorescentes tubulares com 

potências de 40W (38%) e de 32W (25%). Em seguida encontram-se as lâmpadas 

incandescentes de 60W, que representam aproximadamente 22% do total, e as 

fluorescentes compactas com potência de 15W, equivalentes a 16% do total. 

 

 

   GRÁFICO 9 - Distribuição por potência das lâmpadas do bloco cirúrgico da Clínica Origen, 
              2012 
   Fonte: Dados coletados pela autora. 
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3.3.2.3 Focos cirúrgicos – dados gerais 

 

 

Na Clínica Origen foi identificado apenas um tipo de foco cirúrgico, de mesma 

marca, modelo e potência das lâmpadas utilizadas, conforme pode ser observado no 

QUADRO 13 e FIG. 27 e 28 a seguir. Na sala de cirurgia 3 não foi encontrado foco. 

 

QUADRO 13                                                                                                                                     
Focos cirúrgicos da Clínica Origen, jan./fev. 2012 

Ambiente 

Foco Cirúrgico Lâmpadas 

Tipo Marca Nº 
Uso 

(h/dia) 

Conservação 
B= boa           
R= regular       
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
b
 W Nº 

Sala Cirurgia 1 Fixo
a
 Baumer 1 11 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 2 Fixo
a
 Baumer 1 11 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 3 _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  

a) 02 cúpulas com 01 lâmpada cada. 
b) Hal.: halógena. 
Ambos os focos são acionados através de um painel de controle com potência de 110W. 
 
 

  

FIGURA 27 - Foco da sala de cirurgia 1 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

FIGURA 28 - Foco da sala de cirurgia 2 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

 

Assim como o sistema de climatização e de iluminação artificial, os focos cirúrgicos 

permanecem ligados durante todo o horário de funcionamento do bloco cirúrgico, 

que ocorre em média durante 11 horas diárias. Os equipamentos encontram-se em 

boas condições de conservação e de funcionamento. 
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3.3.2.4 Equipamentos – dados gerais 

 

 

Os equipamentos encontrados no bloco cirúrgico da Clínica Origen encontram-se 

listados no QUADRO 14 a seguir. A exemplo do realizado para o Hospital Belvedere, 

procurou-se identificar os responsáveis pelos maiores acréscimos de temperatura 

ambiente, bem como os que são utilizados com maior frequência. 

 

QUADRO 14                                                                                                                             
Equipamentos do bloco cirúrgico da Clínica Origen, jan./fev. 2012 

Ambiente Equipamento Marca Nº 
Uso 

(h/dia) 

Conservação 
B=boa     
R=regular 
P=precária 

Potência 

Sala cirurgia 1 Desfibrilador FAJ 200 1 11 B ... 

Monitor Dixtal 1 11 B 240 VA 

Carrinho de 
anestesia 

Takaoka 1 11 B ... 

Oxímetro de 
pulso 

Dixtal 1 11 B ... 

Eletrocautéreo Deltronix 1 11 B ... 

Sala cirurgia 2 Desfibrilador FAJ 200 1 11 B ... 

Monitor Dixtal 1 11 B 240 VA 

Carrinho de 
anestesia 

Takaoka 1 11 B ... 

Eletrocautéreo Deltronix 1 11 B ... 

Sala cirurgia 3 Ultrassom 1 Toshiba 1 ... B 680 VA 

Ultrassom 2 Toshiba 1 ... B ... 

Posto de 
enfermagem 

Computador LG 1 11 B ... 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas: a coluna “Nº” indica o número de equipamentos encontrados em cada um dos ambientes. 
Não foi possível estimar o tempo de uso diário dos equipamentos de ultrassom uma vez que estes 
são utilizados por curtos períodos de tempo, em procedimentos específicos. 
 

 

Os equipamentos, utilizados em média durante 11 horas diárias, encontravam-se em 

bom estado de conservação e de operação. Na maior parte dos casos não foi 

possível identificar a potência nominal dos mesmos, devido à inexistência de 

etiquetas informativas bem como à indisponibilidade de manuais de uso e operação 

no local. 
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3.4 Hospital Sofia Feldman 
 

 

O Hospital Sofia Feldman (FIG. 29 e 30) localiza-se à Rua Antônio Bandeira nº 1060, 

Bairro Tupi, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As visitas a este estabelecimento 

foram realizadas entre os meses de março e abril de 2012, com a colaboração de 

representantes do hospital presentes no local. 

 

Segundo informações no site do estabelecimento74, este iniciou suas atividades no 

ano de 1977, em regime ambulatorial75 de atendimentos à população. O hospital foi 

inaugurado em 1982 e funcionou com trabalho voluntário e doações da comunidade 

até o ano de 1986, quando foi incluído na programação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Atualmente trata-se de referência em neonatologia para Belo Horizonte e 

outros municípios de Minas Gerais. 

 

 

  
FIGURA 29 - Hospital Sofia Feldman, vista aérea 
Fonte: Google Earth 6: software gratuito

76
, 2011. 

(Acréscimo do nome do hospital pela autora). 

FIGURA 30 - Hospital Sofia Feldman, fachada 
principal 
Fonte: Hospital Sofia Feldman

77
. 

                                            
74 

http://www.sofiafeldman.org.br/
 

75 
Assistência ambulatorial é a prestação de serviços de saúde a pacientes em estabelecimento (de 

saúde), em regime de não internação (BRASIL, 1977, p. 9). 

76
 http://www.google.com/intl/pt-PT/earth/index.html 

77 
http://www.sofiafeldman.org.br/

 

http://www.sofiafeldman.org.br/
http://www.google.com/intl/pt-PT/earth/index.html
http://www.sofiafeldman.org.br/
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3.4.1 Caracterização geral do estabelecimento 

 

 

De acordo com os dados gerais e técnicos levantados durante as visitas ao Hospital 

Sofia Feldman, e ainda segundo informações do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES)78, este trata-se de entidade beneficente sem 

fins lucrativos e classifica-se como hospital geral de administração privada. Presta 

atendimento ambulatorial nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade, 

bem como atendimento hospitalar de média complexidade, exclusivamente para o 

SUS, com internação. 

 

O estabelecimento conta com um total de 217 leitos (QUADRO 15) e com um quadro 

de 877 funcionários, que atendem a um regime de funcionamento de 8h/dia, de 

segunda a domingo, para os setores administrativos, e de 24h/dia para as demais 

unidades. 

 

QUADRO 15                                                                                                                                     
Distribuição de leitos por serviço/especialidade no Hospital Sofia Feldman, mar./abr. 2012 

Serviço/especialidade Número de leitos 

Especialidades cirúrgicas Ginecologia 5 

Especialidades clínicas Neonatologia 57 

Clínica geral 12 

Internação intensiva UTI pediátrica 12 

UTI neonatal 29 

Unidade intermediária 
neonatal 

36 

Obstetrícia Obstetrícia cirúrgica 58 

Obstetrícia clínica 2 

Pediatria Pediatria clínica 6 

  Total 217 

           Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
79

. 

 

Os diversos serviços, atividades e especialidades desenvolvidas no Hospital Sofia 

Feldman caracterizam-no como hospital maternidade e podem ser verificados no 

QUADRO 16 a seguir. 

                                            
78 

http://cnes.datasus.gov.br 
79

 http://cnes.datasus.gov.br 

http://cnes.datasus.gov.br/
http://cnes.datasus.gov.br/
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QUADRO 16                                                                                                                                     
Especialidades, atividades e serviços desenvolvidos no Hospital Sofia Feldman, mar./abr. 2012 

Atividades e serviços Especialidades/unidades 

Cirurgia Ginecologia e obstetrícia 

Atendimento/terapia Pediatria 

Ginecologia e obstetrícia 

Neonatologia 

Hospital dia 
Patologia Clínica Coleta de material para análise 

Laboratório próprio 
Imagenologia Radiologia 

Ultrassonografia 
Nutrição e dietética Cozinha própria 

Lactário 

Nutrição enteral – preparo/manipulação 

Banco de leite 
Apoio técnico Central de esterilização própria 

Lavanderia própria 

Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

Com relação à sua área física, o hospital conta com aproximadamente 4.570 m2 de 

área construída, divididos entre um bloco principal e um bloco exclusivo do centro de 

parto normal. No bloco principal concentra-se a maior parte das unidades funcionais 

e dos serviços prestados no estabelecimento, distribuídos em seis pavimentos. O 

levantamento cadastral fornecido pela instituição pode ser consultado no ANEXO D 

deste trabalho. 

 

No que diz respeito a medidas para redução do consumo energético, foi possível 

identificar que o aquecimento de água do hospital é realizado por meio de 

aquecedores solares. Em acréscimo, segundo informações recebidas no local, 

prioriza-se a compra de equipamentos que possuam Selo Procel de eficiência 

energética. 

 

Assim como nos casos anteriores, o Hospital Sofia Feldman não possui Comissão 

Interna de Conservação de Energia (CICE) ou protocolos internos que visem à 

redução do consumo de energia elétrica da edificação. Não é realizado controle do 

uso dos sistemas de iluminação e de climatização artificial, os quais permanecem 

ligados durante todo o horário de funcionamento das unidades hospitalares a que 

atendem. A seguir serão apresentadas informações específicas da área física do 



 
 

141 

bloco cirúrgico deste estabelecimento, dados relativos aos sistemas de climatização 

e iluminação artificial, focos cirúrgicos e equipamentos encontrados em seu interior. 

 

 

3.4.2 Bloco cirúrgico do Hospital Sofia Feldman: área física e dados de 

sistemas e equipamentos 

 

 

O bloco cirúrgico do Hospital Sofia Feldman possui aproximadamente 112,5m2 de 

área construída e é constituído por duas salas de cirurgia, área de recuperação pós-

anestésica, área de escovação, vestiário e área para troca de macas (FIG. 31). A 

unidade funciona de segunda a domingo, 24h/dia. 

 

 

 FIGURA 31 - Hospital Sofia Feldman – Bloco cirúrgico (sem escala) 
 Fonte: MATOS (2008). (Houve alteração no tipo e tamanho das fontes para melhor 
 compreensão das informações). 

 

Assim como nos casos anteriores, foi verificada a existência de janelas altas que 

permitem a entrada de luz natural nas salas de cirurgia. Estas permanecem 

fechadas e são vedadas com vidro tipo canelado incolor (FIG. 32). Sua orientação 

aproximada é lés-sudeste (sala de cirurgia 2 e área de recuperação pós-anestésica) 

e su-sudoeste (sala de cirurgia 1). 

 

Não foram encontrados elementos de proteção solar, persianas ou cortinas na 

unidade. As janelas da sala de cirurgia 2 e da área de recuperação pós-anestésica, 
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no entanto, encontram-se localizadas em um recuo da fachada, o que proporciona 

proteção parcial contra a radiação solar direta no período da manhã. 

 

 

         FIGURA 32 - Janelas altas, sala de cirurgia 2. 
       Fonte: Foto tirada pela autora. 

 

Com exceção dos paramentos externos da sala de cirurgia 1 e do vestiário, no qual 

foram identificadas mais duas janelas de dimensões reduzidas, as demais paredes 

divisórias do bloco cirúrgico encontram-se voltadas para a área interna do hospital.  

 

 

3.4.2.1 Características do sistema de climatização 

 

 

Conforme pode ser observado no QUADRO 17, as salas de cirurgia 1 e 2 e a área 

de recuperação pós-anestésica são climatizadas artificialmente, através de 

equipamentos de ar condicionado do tipo split. Estes permanecem ligados em média 

por 12 h/dia, de segunda a domingo, durante a realização de procedimentos. 

 

Os equipamentos encontrados, cuja potência varia entre 18000 BTU e 24000 BTU, 

encontram-se no início de sua vida útil (menos de quatro anos de uso), com bom 

estado de conservação e de funcionamento, bem como possuem Selo Procel de 

eficiência energética. Em todos os casos as saídas de ar frio encontram-se 

localizadas próximas ao forro – na sala de cirurgia 1, o equipamento foi instalado 

junto à janela; nas demais, junto à parede oposta ao vão de iluminação. 
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QUADRO 17                                                                                                                                                                                                                           

Sistema de climatização do bloco cirúrgico do Hospital Sofia Feldman mar./abr. 2012 

Ambiente Tipo Nº 
Potência 

(BTU)  
Uso 

(h/dia) 
Tempo de 
uso (anos) 

Conservação 
B= boa               
R= regular          
P= precária 

Selo 
Procel        
S= Sim                      
N= Não 

Localização Observações 

Sala Cirurgia 1 Split 1 22000 12 <1 B S Janela, próximo ao forro. Nos demais ambientes não há 
aparelho de ar condicionado. 

Sala Cirurgia 2 Split 1 18000 12 >3 B S Junto ao forro. 

Recuperação 
Anestésica 

Split 1 24000 12 >3 B S Junto ao forro. 

Temperatura máxima nos 
ambientes climatizados: 23°C. 
Sem restrições de umidade 
mínima ou máxima. 

Fonte: dados coletados pela autora. 
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3.4.2.2 Características do sistema de iluminação artificial 

 

 

Com relação ao sistema de iluminação geral do bloco cirúrgico (QUADRO 18), assim 

como os aparelhos de ar condicionado, as luminárias permanecem acesas em 

média pelo período de 12h diárias. 

 

Todas as 12 luminárias encontradas na unidade são próprias para lâmpadas 

fluorescentes tubulares. Destas, 50% são do tipo 2X32W, seguidas por 42% de 

luminárias do tipo 2X20W e 8% do tipo 3X40W, conforme pode ser verificado no 

GRAF. 10, abaixo. 

 

 

     GRÁFICO 10 - Distribuição dos tipos de luminárias encontradas no bloco               
                              cirúrgico do Hospital Sofia Feldman, 2012 
     Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

Observa-se ainda que as luminárias encontravam-se em bom estado de 

conservação, sem defeitos ou danos aparentes. Em nenhuma delas foi verificada a 

existência de refletores, aletas ou difusores. 

 

Segundo informações recebidas no local, todos os reatores instalados são 

eletrônicos. O fator de potência dos mesmos (QUADRO 18) varia entre 0,55 (baixo, 

para lâmpadas de 20W) e 0,97 (alto, para lâmpadas de 32W e 40W). 
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QUADRO 18                                                                                                                                                                                                                              

Sistema de iluminação artificial do bloco cirúrgico do Hospital Sofia Feldman mar./abr. 2012 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 
Potência 

do 
conjunto

b
 

(w) 

Observações 
Tipo Nº Uso 

(h/dia) 

Reatores 
Conservação 
B= boa               
R= regular            
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Aletas                  
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
a
 

FT        
FC 

W Nº Tipo                  
EM=Eletromag.                               
ET=Eletrônico 

Fator de 
potência 

Sala Cirurgia 1 2X20 1 12 ET 0,55 B _ _ N FT 20 2 44 

a) FT- 
fluorescente 
tubular;                          
FC - fluorescente 
compacta;                                                                                    

2X32 1 12 ET 0,97 B _ _ N FT 32 2 70,4 

Sala Cirurgia 2 2X20 1 12 ET 0,55 B _ _ N FT 20 2 44 

2X32 1 12 ET 0,97 B _ _ N FT 32 2 70,4 

Recuperação 
anestésica 

3X40 1 12 ET 0,97 B _ _ N FT 40 3 132 

Vestiário 2X20 3 12 ET 0,55 B _ _ N FT 20 6 44  b) Potência 
lâmpadas+reator 
por luminária.      Troca macas 2X32 4 12 ET 0,97 B _ _ N FT 32 8 70,4 

Fonte: dados coletados pela autora.
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Com relação às lâmpadas instaladas no bloco cirúrgico, aproximadamente 48% do 

total correspondem a modelos fluorescentes tubulares com potência 32W, seguidas 

por 40% de lâmpadas com potência de 20W e 12% de lâmpadas de 40W, conforme 

demonstra o GRAF. 11 a seguir. 

 

 

     GRÁFICO 11 - Distribuição por potência das lâmpadas do bloco cirúrgico do Hospital  
      Sofia Feldman, 2012 
     Fonte: Dados coletados pela autora 

 

 

3.4.2.3 Focos cirúrgicos – dados gerais 

 

 

No bloco cirúrgico do Hospital Sofia Feldman foram encontrados dois tipos de focos, 

fixo e móvel, ambos de mesma marca e modelo similar. As lâmpadas utilizadas são 

do mesmo tipo e potência – halógenas de 50W cada, instaladas sob difusores, 

conforme pode ser verificado no QUADRO 19 e FIG. 33 a seguir. O foco cirúrgico 

móvel é utilizado quando necessário, nas salas 1 e 2. 

 

Os focos permanecem ligados durante a realização de procedimentos, e encontram-

se em boas condições de conservação e de funcionamento, exceto pelo foco 

cirúrgico móvel, o qual foi considerado em condições regulares de manutenção. 
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QUADRO 19                                                                                                                                         

Focos cirúrgicos do Hospital Sofia Feldman mar./abr. 2012 

Ambiente 

Foco Cirúrgico Lâmpadas 

Tipo Marca Nº Uso 
(h/dia) 

Conservação 
B= boa                 
R= regular             
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
c
 W Nº 

Sala Cirurgia 1 Fixo
a
 Procimed 1 12 B _ S Hal. 50 10 

Sala Cirurgia 2 Fixo
a
 Procimed 1 12 B _ S Hal. 50 10 

Móvel
b
 Procimed 1 12 R _ S Hal. 50 5 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  

a) 02 cúpulas com 05 lâmpadas cada. 
b) 01 cúpula com 05 lâmpadas. 
c) Hal.: halógena. 

 

 

 

         FIGURA 33 - Foco cirúrgico da sala de cirurgia 1. 
           Fonte: Foto tirada pela autora. 

 

 

3.4.2.4 Equipamentos – dados gerais 

 

 

Os equipamentos encontrados nesta unidade, utilizados em média durante 12h/dia, 

apresentam-se, em sua maioria, em bom estado de conservação e de operação. Foi 

possível identificar as informações de potência nominal da maior parte deles, 

conforme pode ser verificado no QUADRO 20, a seguir. 
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QUADRO 20                                                                                                                                      
Equipamentos do bloco cirúrgico do Hospital Sofia Feldman, mar./abr. 2012 

Ambiente Equipamento Marca Nº 
Uso 

(h/dia) 

Conservação 
B=boa     
R=regular 
P=precária 

Potência 

Sala cirurgia 1 Monitor Dixtal 1 12 B 240 VA 

Carro anestesia Takaoka 1 12 B 100 VA 

Bisturi eletrônico Deltronix 1 12 B 130 W 

Fonte Storz 1 12 B ... 

Berço aquecido Onidef 1 12 B 100 VA 

Aspirador Alpimed 1 12 R ... 
Sala cirurgia 2 Monitor Dixtal 1 12 B 240 VA 

Carro anestesia Takaoka 1 12 B 100 VA 

Bisturi eletrônico Deltronix 1 12 B 130 W 

Berço aquecido Onidef 1 12 B 100 VA 

Aspirador Alpimed 1 12 B ... 

Recuperação 
anestésica 

Monitor Dixtal 1 12 B 240 VA 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Nota: a coluna “Nº” indica o número de equipamentos encontrados em cada um dos ambientes. 

 

 

3.5 Complexo Hospitalar das Clínicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais 
 

 

O Complexo Hospitalar das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG)80, comumente denominado Hospital das Clínicas, é formado por um edifício 

principal, o Hospital São Vicente de Paulo – localizado à Avenida Alfredo Balena nº 

110, Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, Minas Gerais – e outros sete prédios 

anexos (FIG. 34), conforme lista-se a seguir: 

− Hospital São Geraldo, 

− Hospital Borges da Costa, 

− Ambulatório Bias Fortes, 

− Instituto Jenny de Andrade Faria de Atenção à Saúde do Idoso e da Mulher, 

− Ambulatório São Vicente, 

− Anexo de Dermatologia Osvaldo Costa, 
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 <http://www.hc.ufmg.br/conheca.html>. 
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− Centro de Treinamento e Referência de Doenças Infecto parasitárias 

(CTRDIP) Orestes Diniz. 

 

FIGURA 34 - Complexo Hospitalar das Clínicas 
Fonte: Google Earth 6: software gratuito

81
, 2011. (Acréscimo dos nomes das unidades pela autora). 

 

As visitas ao Complexo Hospitalar das Clínicas se concentraram no Hospital São 

Vicente de Paulo (FIG. 34 e 35) e no Hospital São Geraldo, nos quais foi possível 

acessar ao todo três blocos cirúrgicos, entre os meses de maio e junho de 2012. 

Durante a realização da coleta de dados contou-se com a colaboração de 

representantes da diretoria, do corpo clínico, da equipe de engenharia clínica, de 

arquitetura e da manutenção do complexo. 

 

Segundo informações contidas na página da instituição na internet82, o Hospital das 

Clínicas foi inaugurado em agosto de 1928, a partir do agrupamento de algumas 

clínicas ao redor da Faculdade de Medicina da UFMG. Atualmente a instituição é 

considerada referência no sistema municipal e estadual de saúde no atendimento a 

pacientes portadores de patologias de média e alta complexidade. 
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 <http://www.google.com/intl/pt-PT/earth/index.html> 

82
 <http://www.hc.ufmg.br/conheca.html> 

http://www.medicina.ufmg.br/
http://www.google.com/intl/pt-PT/earth/index.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca.html
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  FIGURA 35 - Fachada do Hospital São Vicente de Paulo 
  Fonte: Faculdade de Medicina da UFMG.

83 

 

 

3.5.1 Caracterização geral do estabelecimento 

 

 

De acordo com as informações coletadas durante as visitas ao Hospital das Clínicas, 

e ainda segundo informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES)84, este se classifica como hospital geral, federal, de gestão municipal e 

presta atendimento ambulatorial nos níveis atenção básica, média e alta 

complexidade, bem como atendimento hospitalar de média e alta complexidade, 

conforme demanda do SUS. 

 

Ainda segundo informações do CNES, o estabelecimento conta com um total de 546 

leitos, cuja distribuição pode ser verificada no QUADRO 21 a seguir, e com um 

quadro de 4.460 funcionários e profissionais da saúde que atuam na instituição, 

além de cerca de 40 bolsistas e 3.000 estudantes que circulam diariamente no 

complexo hospitalar. O Hospital das Clínicas atende a um regime de funcionamento 
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 <http://www.medicina.ufmg.br/noticias/?p=214> 

84 
<http://cnes.datasus.gov.br> 

http://www.medicina.ufmg.br/noticias/?p=214
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de 8h/dia, de segunda a sábado, para os setores administrativos, e de 24h/dia, de 

segunda a domingo, para os demais. 

 

QUADRO 21                                                                                                                                     
Distribuição de leitos por serviço/especialidade no Hospital das Clínicas, 2012 

         (continua) 

Serviço/especialidade Número de leitos 

Especialidades 
cirúrgicas 

Endocrinologia 3 

Cardiologia 6 

Oncologia 3 

Nefrologia/Aurologia 7 

Ginecologia 8 

Otorrinolaringologia 4 

Gastrenterologia 23 

Neurocirurgia 6 

Cirurgia geral  29 

Oftalmologia 18 

Buco maxilo facial 1 

Transplante 29 

Plástica 4 

Ortopedia/traumatologia 13 

Torácica 1 

Especialidades 
clínicas 

Pneumologia 2 

Hansenologia 1 

Clínica geral  99 

Nefro-urologia  1 

Geriatria 1 

Cardiologia 8 

Neurologia 5 

Aids 2 

Oncologia 2 

Neonatologia 12 

Hematologia 8 

Dermatologia 1 

Internação intensiva UTI pediátrica 19 

UTI neonatal 26 

Unidade isolamento 8 

UTI adulto 18 

Unidade coronariana 19 

Obstetrícia Obstetrícia cirúrgica 24 

Obstetrícia clínica 7 

Pediatria Pediatria cirúrgica 24 

Pediatria clínica 7 

Outras especialidades Tisiologia 1 

Psiquiatria 3 
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QUADRO 21                                                                                                                                 
Distribuição de leitos por serviço/especialidade no Hospital das Clínicas, 2012 

      (conclusão) 

Serviço/especialidade Número de leitos 

Hospital dia Geriatria 2 

Aids 1 

Fibrose cística 1 

Cirúrgico / diagnóstico / 
terapêutico 

24 

Intercorrência pós-transplante 2 

Atendimento 
urgência 

Urgência (observação) 55 

 Urgência (emergência) 8 

  Total 546 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
85

. 

 

Em complementação à representatividade dos serviços prestados por este complexo 

hospitalar, pode ser verificada sua produção média mensal por tipo de 

atendimento86: 

 

− Atendimentos de urgência – 3.000, 

− Internações – 1.750, 

− Consultas ambulatoriais – 32.000, 

− Exames laboratoriais – 140.000, 

− Cirurgias – 2.000, 

− Partos – 240. 

 

A notável variedade de especialidades e de serviços prestados pelo Hospital das 

Clínicas, bem como o grande número e diversidade de pessoas que circulam 

diariamente pela instituição podem ser considerados fatores determinantes da 

configuração morfológica do complexo. A necessidade de grandes áreas para 

desenvolvimento de atividades, acomodação de equipamentos e de instalações, 

bem como de infraestrutura adequada, levou à divisão do Hospital entre diversas 

edificações com funções e público diferenciados.  
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 <http://cnes.datasus.gov.br> 
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O QUADRO 22 lista as principais especialidades atendidas e serviços prestados por 

cada edifício integrante do Complexo das Clínicas. 

 

QUADRO 22                                                                                                                                     
Especialidades desenvolvidas e serviços prestados por edificação do Hospital das Clínicas, 2012 

Edificação/anexo Especialidades/serviços 

Hospital São Vicente de Paulo Administração geral 

Unidades de internação 

Unidade de urgência 

Apoio diagnóstico 

Bloco cirúrgico 

Hospital São Geraldo Fonoaudiologia 

Oftalmologia 

Otorrinolaringologia 

Unidade de internação 

Bloco cirúrgico 

Urgência oftalmológica 24h 

Hospital Borges da Costa Oncologia adulto e pediátrica 

Quimioterapia 

Cirurgia ambulatorial 

Endocrinologia 

Saúde mental 

Ambulatório Bias Fortes Policlínica 

Serviço de arquivo médico 

Ambulatório de doenças 
profissionais 

Instituto Jenny de Andrade Faria Geriatria 

Ginecologia 

Planejamento familiar 

Pré-natal 

Obstetrícia 
 

Ambulatório São Vicente 
 

Pediatria 
 

Anexo de Dermatologia Osvaldo 
Costa 
 

Dermatologia clínica e cirúrgica 

Centro de Treinamento e 
Referência de Doenças Infecto 
parasitárias (CTRDIP) Orestes 
Diniz 

Centro de referência no 
tratamento de doenças infecto-
parasitárias 

Fonte: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
87

. 
 

Ainda com relação à sua área física, considerando-se todas as edificações do 

complexo, o Hospital das Clínicas conta com aproximadamente 60.000m2 de área 
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construída, o que inclui áreas externas de circulação e estacionamento, bem como 

anexos de serviços e de infraestrutura, conforme levantamento cadastral fornecido 

pela instituição, o qual pode ser consultado no ANEXO E deste trabalho. 

 

No que diz respeito à redução do consumo de energia elétrica no âmbito deste 

complexo hospitalar, os representantes dos seus diversos setores e unidades 

presentes durante a realização das visitas não souberam informar sobre medidas ou 

ações estruturadas visem a maior eficiência energética da edificação. A instituição 

não conta com Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE). 

 

Conforme anteriormente mencionado, a coleta de dados de sistemas e 

equipamentos se concentrou em três blocos cirúrgicos, dois dos quais localizados no 

Hospital São Vicente de Paulo, edifício principal do complexo, e um no Hospital São 

Geraldo. As informações levantadas serão apresentadas a seguir, para cada uma 

das unidades. 

 

 

3.5.2 Bloco Cirúrgico Professor Antônio Dilson: área física e dados de 

sistemas e equipamentos 

 

 

O Bloco Cirúrgico Professor Antônio Dilson possui aproximadamente 2.205m2 de 

área física e ocupa três das quatro alas existentes no quinto pavimento do Hospital 

São Vicente de Paulo (FIG. 36).  

 

A unidade funciona durante as 24 horas do dia, de segunda a domingo. Por se tratar 

de um hospital de ensino, ligado à Universidade Federal de Minas Gerais e 

referência para todo o estado, o fluxo de pacientes, equipe médica e de 

enfermagem, estudantes e demais funcionários é intenso e constante. Desse modo, 

a maior parte dos ambientes do bloco é constantemente utilizada, com poucos 

momentos de ociosidade. 
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FIGURA 36 - Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson (sem escala) 
1- Troca de macas, 
2- Sala de cirurgia, 
3- Sala auxiliar, 
4- Circulação de serviço, 
5- Recuperação pós-anestésica, 
6- Posto de enfermagem, 
7- Secretaria interna, 
8- Farmácia satélite, 
9- Vestiário de barreira, 
10- Copa, 
11- Espera, 
12- Instalação sanitária, 
13- Consultório, 
14- Guarda de equipamentos, 

15- Descanso enfermagem, 
16- Prescrição, 
17- Nobreak, 
18- Sala ar condicionado, 
19- Depósito de material de limpeza, 
20- Coordenação enfermagem, 
21- Sala anestésicos, 
22- Casa de máquinas (ar condicionado), 
23- Material para análise, 
24- Sala de vídeo, 
25- Câmara clara, 
26- Câmara escura, 
27- Elevador. 

Fonte: BRASIL et al., 2011
88

. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e inclusão 
de legenda). 
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 BRASIL, Antônio et al. Projeto de Arquitetura, 5º pavimento. 2011. 03 pranchas. Projeto 
arquitetônico fornecido pelo Hospital das Clínicas em formato eletrônico. Não publicado. 
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Os ambientes existentes no interior da unidade podem ser classificados entre 

ambientes de atendimento/procedimentos e ambientes de apoio. Desse modo, além 

das 16 salas de cirurgia, duas salas de recuperação anestésica e posto de 

enfermagem, onde se concentra a maior parte dos protocolos médicos realizados, 

foram encontradas farmácia satélite, copa, salas de repouso, coordenação, 

secretaria e prescrição, sanitários e vestiários, sala para guarda de equipamentos, 

depósitos de material de limpeza, dentre outros, bem como ambientes de suporte 

aos acompanhantes, tais como sala de espera e sanitários exclusivos.  

 

A entrada de acompanhantes, funcionários, equipe médica e de enfermagem no 

bloco é realizada na ala sul, com acesso à sala de espera e aos vestiários de 

barreira. O acesso de pacientes ocorre pela ala norte, na área de troca de macas. 

Todos os ambientes destinados à realização de procedimentos se localizam nas alas 

norte e leste, enquanto boa parte dos ambientes de apoio se concentra na ala sul. 

 

Nas circulações de serviço da ala norte e da ala leste se localiza boa parte da 

infraestrutura do sistema de climatização artificial da unidade (FIG. 37). 

 

De modo oposto ao observado para os casos anteriores, não foi verificada a 

existência de janelas para entrada de luz natural nas salas de cirurgia. Em outros 

ambientes, no entanto, estas foram encontradas em boa quantidade: na ala norte, 

em uma das salas auxiliares; na ala sul, na sala de recuperação anestésica, sala de 

ar condicionado, prescrição, descanso de enfermagem, sala de equipamentos, 

consultório e sala de espera; na ala leste, na sala de anestésicos e na coordenação 

de enfermagem. Nas áreas de circulação de serviço de todas as alas foram 

encontradas fachadas envidraçadas (FIG. 37 e 38). 

 

Na maior parte dos ambientes com janelas não foram encontrados anteparos de 

proteção contra radiação solar internos ou externos, com exceção à sala de 

prescrição, em que foi verificada a existência de uma veneziana interna na cor 

branca. 
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FIGURA 37 - Circulação ala norte 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

FIGURA 38 - Sala para guarda de equipamentos 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

 

As fachadas das alas norte e sul, conforme pode ser verificado na FIG. 36, 

encontram-se voltadas para sudoeste e para nordeste. Já as as fachadas da ala 

leste voltam-se para noroeste e sudeste. Desse modo, é possível inferir que o bloco 

cirúrgico em análise recebe radiação solar direta durante boa parte do período 

diurno, o ano todo. 

 

O formato da edificação, com as suas quatro alas dispostas perpendicularmente 

umas às outras (ANEXO E) oferece proteção parcial à insolação, devido ao 

sombreamento por um bloco sobre o outro no decorrer do dia. 

 

As circulações de serviço envidraçadas, em especial, contribuem para o incremento 

da carga térmica dos ambientes da unidade, mesmo daqueles em que não há 

janelas, como é o caso das salas de cirurgia, às quais são contíguas. 

 

 

 

 

 



 
 

158 

3.5.2.1 Características do sistema de climatização 

 
 

Conforme pode ser observado no QUADRO 23, todos os ambientes da ala norte – 

exceto pelas salas auxiliares e circulações de serviço – e a maior parte dos 

ambientes das alas leste e sul são climatizados artificialmente. Os demais ambientes 

do bloco não possuem equipamento de ar condicionado e não recebem ventilação 

natural. Estes dependem dos ambientes climatizados em suas proximidades para 

receber ar frio, bem como para as trocas de ar ocorridas em seu interior89. 

 

A climatização do bloco é realizada através de ar condicionado central do tipo 

Chiller, com potência de 150TR, o qual produz água gelada. Esta é utilizada por 

equipamentos de condicionamento de ar do tipo Fan Coil (FIG. 39), com potência de 

1TR a 3,5TR cada, geralmente localizados nas circulações de serviço das alas norte 

e leste, com regulagem independente. A sala de recuperação pós-anestésica da ala 

sul possui equipamento do tipo Fan Coil de expansão indireta autônomo, localizado 

na sala de ar condicionado anexa ao nobreak (FIG. 36, ambiente nº18). 

 

O equipamento de ar condicionado central encontra-se em um bloco anexo na área 

externa ao hospital São Vicente de Paulo. A água fria produzida é conduzida até a 

casa de máquinas (FIG. 36, ambiente nº 22) instalada na circulação de serviço da 

ala leste do bloco cirúrgico, de onde é distribuída aos diversos Fan Coil existentes na 

unidade.  

 

Conforme mencionado, uma vez que os Fan Coil funcionam de maneira 

independente, cada equipamento permanece ligado conforme período de tempo em 

que os ambientes são utilizados. Nesse sentido, de acordo com informações da 

equipe presente durante as visitas, nas salas de cirurgia os equipamentos de ar 

condicionado são acionados de 18h a 20h por dia, durante a realização de 

procedimentos.  

 

Por outro lado, as circulações, salas de guarda de anestésicos, sala do nobreak, 

farmácia satélite, e salas de recuperação anestésica, por razões tais como a 
                                            
89

 Os sanitários e vestiários possuem exaustor de ar. 
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presença constante de pessoal e/ou pacientes, ou devido ao tipo de equipamentos e 

substâncias armazenados, dependem do funcionamento do sistema de climatização 

nas 24h do dia. A secretaria interna, por se tratar de ambiente com funções 

administrativas, permanece com o equipamento de ar condicionado ligado somente 

durante seu expediente, em média 13h/dia. 

 

A regulagem independente dos equipamentos de climatização permite ainda o ajuste 

da temperatura do ar de acordo com a demanda de cada ambiente da unidade – 

15ºC a 20ºC para a farmácia satélite e 18ºC a 25ºC para as salas de cirurgia, 

circulações e demais ambientes. As saídas de ar encontram-se localizadas 

embutidas no forro ou próximas a ele, o que contribui para a adequada distribuição 

do ar frio nas áreas internas do bloco (FIG. 40). 

 

Com relação à sua idade, o equipamento de ar condicionado central possui mais de 

10 anos de uso, assim como os Fan Coil existentes na unidade. Devido ao serviço 

de manutenção constante, mesmo com a vida útil avançada, todos foram 

considerados em boas condições de conservação e funcionamento. Não foi 

encontrado Selo Procel de eficiência energética.  

 

  

FIGURA 39 - Fan Coil da farmácia satélite 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

FIGURA 40 - Circulação interna ala norte - saída 
de ar condicionado no forro 
Fonte: Foto tirada pela autora. 
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QUADRO 23                                                                                                                                                                                                                                   
Sistema de climatização do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson maio/jun. 2012 

(continua) 

Ambiente Tipo Nº
b
 

Potência
c
 

(TR)  
Uso 

(h/dia) 
Tempo de 
uso (anos) 

Conservação 
B= boa               
R= regular          
P= precária 

Selo 
Procel        
S= Sim                      
N= Não 

Localização
d
 Observações 

Sala Cirurgia 1 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 
Temperaturas máximas por 
ambiente:                            
Salas de cirurgia: 18ºC a 22ºC,                                    
Circulações: 18ºC a 25ºC,       
Farmácia satélite: 15ºC a 20ºC,                              
Demais ambientes: 18ºC a 
25ºC. 

Sala Cirurgia 2 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 3 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 4 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 5 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 6 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 7 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 8 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Observações gerais:                    
Sala cirurgia 3: exclusiva para 
neurocirurgia,                        
Sala cirurgia 5: exclusiva para 
cirurgias cardíacas,                          
Salas cirurgia 12 e 13: 
desativadas devido a reforma.                    

Sala Cirurgia 9 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 10 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 11 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 12 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 13 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 14 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 15 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 16 a 1 3,5 18-20 > 10 B N Próximo ao forro. 

Troca de macas a 1 3,5 18-20 >10 B N Forro. _ 

Anestésicos 1 a 1 3,5 24 >10 B N Próximo ao forro. _ 

Anestésicos 2 a 1 3,5 24 >10 B N Próximo ao forro. _ 

Rec. Anestésica 
Ala Norte 

a 1 3,5 24 >10 B N Próximo ao forro. _ 
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QUADRO 23 
Sistema de climatização do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson maio/jun. 2012 

(conclusão) 

Ambiente Tipo Nº
b
 

Potência
c
 

(TR)  
Uso 

(h/dia) 
Tempo de 
uso (anos) 

Conservação 
B= boa               
R= regular          
P= precária 

Selo 
Procel        
S= Sim                      
N= Não 

Localização
d
 Observações 

Sala Nobreak a 1 1 24 >10 B N Próximo ao forro. _ 

Secretaria 
Interna 

a 1 1 13 >10 B N Próximo ao forro. _ 

Farmácia Satélite a 1 1 24 >10 B N Próximo ao forro. _ 

Circulação 
interna ala leste 

a 2 3,5 24 > 10 B N Forro _ 

Circulação 
interna ala norte 

a 2 3,5 24 > 10 B N Forro _ 

Câmara clara _ _ _ _ _ _ _ _ e 

Equipamentos 
vídeo 

_ _ _ _ _ _ _ _ e 

Posto de 
enfermagem 

_ _ _ _ _ _ _ _ e 

Rec. Anestésica 
Ala Sul 

Fan Coil  1 1000Kcal/h 24 >10 B N Próximo ao forro. _ 

Fonte: dados coletados pela autora. 
Notas:  
a) Ar condicionado central do tipo Chiller, marca ITASHI com potência de 150 TR. A água gelada produzida pelo Chiller é conduzida até os equipamentos de 
condicionamento de ar do tipo Fan Coil, marcas CEBEC e STARCO, independentes, através dos quais é realizado o controle de temperatura do ar dos 
ambientes do bloco. 
b) Refere-se à quantidade de equipamentos do tipo Fan Coil específicos para cada ambiente. 
c) Refere-se à potência dos equipamentos tipo Fan Coil específicos para cada ambiente; TR: Tonelada de Refrigeração (1TR = 3,516kW; 1BTU/h = 0,293W) 
(FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 240). Se 1kW = 1000W, 1TR = 3.516W; portanto, 1TR = 12.000 BTU/h. 
d) localização da saída de ar no ambiente. 
e) Ambientes sem saída de ar específica, climatizados através da circulação interna da ala leste. 
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3.5.2.2 Características do sistema de iluminação artificial 

 

Com relação ao sistema de iluminação artificial geral da unidade (QUADRO 24), o 

tempo de acionamento das luminárias em horas/dia, assim como o observado para 

os equipamentos de ar condicionado, varia conforme as atividades desenvolvidas 

em cada ambiente, e oscila em média entre 4h/dia a 8h/dia, para locais acessados 

esporadicamente, tais como depósitos de material de limpeza, sanitários e salas de 

guarda de equipamentos, e entre 10h/dia a 24h/dia para as áreas mais utilizadas, 

como é o caso das circulações, salas de cirurgia, posto de enfermagem, vestiários 

de barreira e outros. 

 

Durante a realização das visitas foi possível observar que grande parte das 

luminárias permanece acesa, mesmo nos ambientes providos de janelas, com 

iluminação natural. 

 

Dentre as 282 luminárias existentes no bloco, 240 são próprias para lâmpadas 

fluorescentes tubulares e 39 para lâmpadas fluorescentes compactas. Foram 

encontradas apenas três luminárias com lâmpadas incandescentes instaladas. A 

distribuição de luminárias por tipo pode ser verificada no GRAF. 12, abaixo. 

 

 

     GRÁFICO 12 – Distribuição dos tipos de luminárias do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio  
       Dilson, 2012 
     Fonte: Dados coletados pela autora. 
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A maior parte das luminárias da unidade, cerca de 49%, é específica para lâmpadas 

fluorescentes tubulares com potência de 32W, distribuídas da seguinte maneira: 

46,5% de luminárias do tipo 2X32W e 2,8% de luminárias do tipo 4X32W. As 

luminárias 2X16W equivalem a 35,5% do total, seguidas por 13,8% de luminárias de 

1X22W e 1,1% de 1X60W. As luminárias de 1X22W e de 1X60W receberam esta 

classificação em função das lâmpadas que estavam instaladas no momento da visita 

– fluorescentes compactas e incandescentes, respectivamente. Foi verificada 

apenas uma luminária com lâmpadas de 20W instaladas, o que equivale a 0,4% do 

total. 

 

As luminárias encontravam-se em bom estado de conservação, sem avarias visíveis. 

O controle de ofuscamento, quando existente, é realizado por meio de difusores. Em 

alguns exemplares foram encontrados refletores em alumínio. Todos os reatores 

instalados são eletrônicos com alto fator de potência, ou seja, maior que 0,92. 

 

Com relação às lâmpadas utilizadas na unidade, o GRAF. 13 demonstra a sua 

distribuição por potência nominal. Aproximadamente 92% do total correspondem a 

modelos fluorescentes tubulares com potências de 32W (54,6%) e de 16W (37,2%). 

Em seguida encontram-se as lâmpadas fluorescentes compactas de 22W (7,2%) e 

1% de lâmpadas fluorescentes tubulares de 20W e incandescentes de 60W. 

 

 

     GRÁFICO 13 - Distribuição por potência lâmpadas Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson, 
     2012 
    Fonte: Dados coletados pela autora. 
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QUADRO 24                                                                                                                                                                                                                            
Sistema de iluminação artificial do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson maio/jun. 2012 

(continua) 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 

Potência 
do 

conjunto
b
 

(W) 

Observações 
Tipo Nº 

Uso 
(h/dia) 

Reatores Conservação 
B= boa                  
R= regular                 
P= precária 

Refletor              
AL= 
Alumínio                
BR= 
Branco 

Aletas                  
AL= 
Alumínio                
BR= 
Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
a                       

FT         
FC             
IC 

W Nº 
Tipo                  
EM=Eletromag.                               
ET = Eletrônico 

Fator de 
potência 

Sala Cirurgia 1 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 a) FT- 
fluorescente 
tubular;                          
FC - fluorescente 
compacta;                           
IC-
incandescente. 

Sala Cirurgia 2 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 3 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 4 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 5 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 6 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 7 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 b) Potência 
lâmpadas+reator, 
por luminária. 
Para lâmpadas 
com reator 
integrado, a 
potência do 
conjunto equivale 
à potência 
nominal da 
lâmpada. 

Sala Cirurgia 8 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 9 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 10 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 11 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 12 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 13 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 14 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 15 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 16 2X32 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Salas auxiliares 2X16 1 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 16 2 35,2   
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QUADRO 24 
Sistema de iluminação artificial do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson maio/jun. 2012 

(continua) 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 
Potência 

do 
conjunto

b
 

(W) 

Observações 
Tipo Nº Uso 

(h/dia) 

Reatores Conservação 
B= boa                  
R= regular                 
P= precária 

Refletor              
AL= 
Alumínio                
BR= 
Branco 

Aletas                  
AL= 
Alumínio                
BR= 
Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
a                       

FT         
FC             
IC 

W Nº 
Tipo                  
EM=Eletromag.                               
ET = Eletrônico 

Fator de 
potência 

Troca de macas 2X16 4 18-20 ET >0,92 B _ _ S FT 16 8 35,2 a) FT- 
fluorescente 
tubular;                          
FC - fluorescente 
compacta;                           
IC-
incandescente. 

Sala anest.1 4X32 4 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 16 140,8 

Sala anest. 2 4X32 4 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 16 140,8 

Câmara escura  1X60 3 8 _ _ B _ _ N IC 60 3 60 

Câmara clara 2X20 1 8 ET >0,92 B _ _ N FT 20 2 44 

Equip. vídeo 2X16 2 8 ET >0,92 B _ _ S FT 16 4 35,2 

Posto de 
enfermagem 

2X16 2 24 ET >0,92 B _ _ S FT 16 4 35,2 b) Potência 
lâmpadas+reator, 
por luminária. 
Para lâmpadas 
com reator 
integrado, a 
potência do 
conjunto equivale 
à potência 
nominal da 
lâmpada. 

2X32 6 24 ET >0,92 B _ _ S FT 32 12 70,4 

1X22 3 24 _ _ B _ _ S FC 22 3 22 

Sala nobreak 2X32 1 4 ET >0,92 B AL _ _ FT 32 2 70,4 

2X16 1 4 ET >0,92 B AL _ _ FT 16 2 35,2 

Circulação int. 
ala sul 

2X32 9 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 18 70,4 

Circulação int. 
ala leste 

2X16 10 24 ET >0,92 B _ _ S FT 16 20 35,2 

2X32 1 24 ET >0,92 B _ _ S FT 32 2 70,4 

Circulação ext. 
ala leste 

2X16 27 12 ET >0,92 B _ _ N FT 16 54 35,2 

Circulação ext. 
ala norte 

2X16 31 12 ET >0,92 B _ _ S FT 16 62 35,2 
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QUADRO 24 

Sistema de iluminação artificial do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson maio/jun. 2012 
(continua) 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 
Potência 

do 
conjunto

b
 

(W) 

Observações 
Tipo Nº Uso 

(h/dia) 

Reatores Conservação 
B= boa                  
R= regular                 
P= precária 

Refletor              
AL= 
Alumínio                
BR= 
Branco 

Aletas                  
AL= 
Alumínio                
BR= 
Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
a                       

FT         
FC             
IC 

W Nº 
Tipo                  
EM=Eletromag.                               
ET = Eletrônico 

Fator de 
potência 

Circulação int. 
ala Norte 

2X16 12 24 ET >0,92 B _ _ N FT 16 24 35,2 
a) FT- 
fluorescente 
tubular;                          
FC - fluorescente 
compacta;                           
IC-
incandescente. 

Circulação ext. 
ala Sul 

2X32 5 18-20 ET >0,92 B AL _ N FT 32 10 70,4 

Secretaria 
interna 

2X32 2 12-15 ET >0,92 B AL _ N FT 32 4 70,4 

Rec. anestésica 
ala sul 

2X32 5 24 ET >0,92 B _ _ S FT 32 10 70,4 

1X22 10 24 _ _ B _ _ S FC 22 10 22 

Rec. anestésica 
ala norte 

2X32 5 24 ET >0,92 B _ _ S FT 32 10 70,4 b) Potência 
lâmpadas+reator, 
por luminária. 
Para lâmpadas 
com reator 
integrado, a 
potência do 
conjunto equivale 
à potência 
nominal da 
lâmpada. 

1X22 10 24 _ _ B _ _ S FC 22 10 22 

Farmácia 
satélite 

2X16 8 24 ET >0,92 B AL _ N FT 16 16 35,2 

Vest. barreira 
feminino 

2X32 5 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 10 70,4 

Vest. barreira 
masculino 

2X32 5 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 10 70,4 

Coordenação 
de enfermagem 

2X16 2 08-10 ET >0,92 B AL _ N FT 16 4 35,2 

2X32 3 08-10 ET >0,92 B AL _ N FT 32 6 70,4 

Sala de 
prescrição 

2X32 4 12-16 ET >0,92 B AL _ N FT 32 8 70,4 
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QUADRO 24 
Sistema de iluminação artificial do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson maio/jun. 2012 

(conclusão) 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 
Potência 

do 
conjunto

b
 

(W) 

Observações 
Tipo Nº Uso 

(h/dia) 

Reatores Conservação 
B= boa                  
R= regular                 
P= precária 

Refletor              
AL= 
Alumínio                
BR= 
Branco 

Aletas                  
AL= 
Alumínio                
BR= 
Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
a                       

FT         
FC             
IC 

W Nº 
Tipo                  
EM=Eletromag.                               
ET = Eletrônico 

Fator de 
potência 

Sala de 
equipamentos 

2X32 6 8 ET >0,92 B AL _ N FT 32 12 70,4 
a) FT- 
fluorescente 
tubular;                          
FC - fluorescente 
compacta;                           
IC-
incandescente. 

Consultório 2X32 2 05-08 ET >0,92 B AL _ N FT 32 4 70,4 

I.S.F pacientes 1X22 2 05-08 _ _ B _ _ S FC 22 2 22 

I.S.M pacientes 1X22 2 05-08 _ _ B _ _ S FC 22 2 22 

Espera 2X32 2 05-08 ET >0,92 B AL _ N FT 32 4 70,4 

1X22 7 05-08 _ _ B _ _ S FC 22 7 22 b) Potência 
lâmpadas+reator, 
por luminária.  

Copa 2X32 4 10-12 ET >0,92 B AL _ N FT 32 8 70,4 

DML 1X22 3 04-08 _ _ B _ _ S 
FC 

22 3 22 

Descanso 
Enfermagem 

2X32 2 06-10 ET >0,92 B AL _ N FT 32 4 70,4 

1X22 2 06-10 _ _ B _ _ S FC 22 2 22 

Fonte: dados coletados pela autora. 
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3.5.2.3 Focos cirúrgicos – dados gerais 

 

 

No bloco cirúrgico Prof. Antônio Dilson foram encontrados focos cirúrgicos fixos em 

todas as salas de cirurgia, além de três focos móveis, utilizados conforme a 

demanda (QUADRO 25). 

 

QUADRO 25                                                                                                                                      
Focos cirúrgicos do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson, maio/jun. 2012 

Ambiente 

Foco Cirúrgico Lâmpadas 

Tipo Marca Nº 
Uso 

(h/dia) 

Conservação 
B= boa                    
R= regular                  
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
d
 W Nº 

Sala Cirurgia 1 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 2 Fixo
a
 Meriva 1 18-20 B AL N Hal. 55 8 

Sala Cirurgia 3 Fixo
a
 Meriva 1 18-20 B AL N Hal. 55 8 

Sala Cirurgia 4 Fixo
a
 Meriva 1 18-20 B AL N Hal. 55 8 

Sala Cirurgia 5 Fixo
a
 Meriva 1 18-20 B AL N Hal. 55 8 

Sala Cirurgia 6 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 7 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 8 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 9 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 10 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 11 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 12 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 13 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 14 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 15 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Sala Cirurgia 16 Fixo
b
 Centra 1 18-20 B AL N Hal. 150 2 

Foco móvel 1 Móvel
c
 ... 1 ... B AL N Hal. ... 1 

Foco móvel 2 Móvel
c
 ... 1 ... B AL N Hal. ... 1 

Foco móvel 3 Móvel
c
 ... 1 ... B AL N Hal. ... 1 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  

a) 02 cúpulas, uma com 03 e uma com 05 lâmpadas. 
b) 02 cúpulas com 01 lâmpada cada. 
c) Utilizados conforme demanda. 
d) Hal.: halógena. 
Os focos fixos são acionados através de um painel de controle com potência de 330W, cada. 
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Os focos permanecem ligados durante a realização de procedimentos cirúrgicos, de 

18h a 20h por dia.  Em todos os exemplares foi observada a presença de refletores 

de alumínio, os quais contribuem para a eficiência luminosa do sistema.  

 

A potência das lâmpadas halógenas instaladas varia de 55W a 150W, conforme a 

marca dos focos (Centra e Meriva). Os equipamentos encontram-se em boas 

condições de conservação e de funcionamento (FIG. 41 e 42). 

 

  

FIGURA 41 - Foco cirúrgico móvel 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

FIGURA 42 - Foco da sala de cirurgia 3 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

 

 

3.5.2.4 Equipamentos – dados gerais 

 

Os equipamentos encontrados no Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson, apontados 

durante a realização das visitas como os mais frequentemente utilizados, encontram-

se listados no QUADRO 26 a seguir. Estes foram considerados em bom estado de 

conservação e de operação. Em alguns casos a equipe presente no local não soube 

estimar o número de horas por dia de uso por equipamento, devido à demanda 

variável. De modo similar aos casos anteriores, alguns equipamentos não 

apresentavam informações de potência nominal. 
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QUADRO 26                                                                                                                                 
Equipamentos do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson, maio/jun. 2012 

(continua) 

Ambiente Equipamento Marca Nº
I
 

Uso 
(h/dia) 

Conservação 
B=boa    
R=regular 
P=precária 

Potência 

Salas de 
Cirurgia 

Circulação 
extracorpórea

a
 

Biomedical 1 ... B ... 

Maquet 1 ... B 4200 W 

Bomba de infusão
b
 Lifemed ... ... B 51 VA 

Bomba de seringa
b
 Samtronic 2 ... B 55 VA 

Serras/Furadeiras
c
 Stryke 3 ... B ... 

Negatoscópio ... 16 18-20 B 32 W 

Eletrocautéreo WEM
d
 17 18-20 B 350 VA 

Force Argon
e
 1 18-20 B 40 W 

Valleylab
e
 1 18-20 B 185 W 

Monitor 
multiparamétrico 

GE/Ohmeda
b
 10 18-20 B 80 VA 

Dixtal
b
 8 18-20 B 240 VA 

Dräger
b
 2 18-20 B 240 VA 

Edwards 
Lifesciences

b
 

1 18-20 B 100 VA 

Mesa cirúrgica Barrfab
f
 17 18-20 B ... 

Carrinho de 
anestesia 

Ohmeda
b
 ... 18-20 B 120 VA 

Drager
b
 ... 18-20 B 70 VA 

Armário Vídeo
j, L

: ... 8
I
 ... B ... 

– Monitor Samsung 1
g
 ... B ... 

– Fonte de luz 
xenon Storz 1

g
 ... B 700 VA 

– Câmera Storz 1
g
 ... B 12 VA 

Sony 1
g
 ... B 36 VA 

– DVD Panasonic 1
g
 ... B 35 W 

– Estimulador 
cortical

h
 Micromar 1 ... B ... 

– Gerador de 
frequência

h
 Micromar 1 ... B 25 W 

Microscópio
h
 Zeiss 1 ... B 220 VA 

BF 
Vasconcelos 

2 ... B ... 

Opto ... ... B 250 W 

Craniótomo
h,l

 ... 1 ... ... ... 

Intensificador de 
imagem

b
 GE 3 ... B 220 VA 

Desfibrilador
b
 Dixtal 1 ... B 240 VA 

Medtronic 1 ... B 120 VA 

Secretaria 
Interna 
 
 

Computador 
Samsung 
 

1 
 

2 
 

B 
 

... 
 
 

 
 
 



 
 

171 

QUADRO 26 
Equipamentos do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson, maio/jun. 2012 

(conclusão) 

Ambiente Equipamento Marca Nº
j
 

Uso 
(h/dia) 

Conservação 
B=boa    
R=regular 
P=precária 

Potência 

Coordenação de 
Enfermagem 

Computador AOC 1 ... B ... 

Impressora Epson 1 ... B ... 

Equipamento de 
vídeo 

Freezer Metalfrio 1 24 R ... 

Máquina de gelo Everest 1 24 B ... 

Rec. Anestésica 
Ala Sul 

Monitor 
multiparamétrico 

Dixtal 2 24 B 240 VA 

Drager 1 24 B 240 VA 

Oxímetro Nellcor 1 24 B 240 W 

Dixtal 1 24 B 240 W 

Ohmeda 1 24 B 240 W 

Estufa (soro 
aquecido) Fanen 1 24 B 250 W 

Desfibrilador Dixtal 1 ... B 240 VA 

Sala de 
Prescrição 

Televisão LG 1 4 B 85 W 

Computador Infoway 2 18 B ... 

Copa Geladeira ... 2 24 B ... 

Microondas ... 1 ... B ... 

Chapa elétrica ... 1 ... B ... 

Farmácia Satélite Computador Lenovo 1 24 B ... 

Geladeira Electrolux 1 24 B ... 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  
a) Exclusivas da sala de cirurgia 5 (cardiologia). 
b) Utilizado conforme demanda. 
c) Exclusivas para neurologia (sala de cirurgia 3), ortopedia e cardiologia. Em geral não são elétricas. 
d) Salas de cirurgia 2 a 16. 
e) Exclusivo da sala de cirurgia 1 (transplantes). 
f) Salas de cirurgia 1 a 14 (na sala 15 a mesa não é elétrica). 
g) Número de equipamentos por armário. 
h) Exclusivo para neurologia. 
i) Número de equipamentos disponíveis para o bloco. 
j) Armário composto por monitor, fonte de luz, câmera, equipamento de DVD e, em alguns casos, 
estimulador cortical e gerador de frequência. 
L) O equipamento encontrava-se esterilizado e guardado, sem possibilidade de verificação de alguns 
dados. 
 
 

 

Para dar continuidade às informações levantadas nos blocos cirúrgicos do Complexo 

Hospitalar das Clínicas, a seguir se passará aos dados relativos ao Centro 

Obstétrico, localizado no quarto pavimento do Hospital São Vicente de Paulo. 
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3.5.3 Centro Obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo: área física e dados 

de sistemas e equipamentos 

 

 

O Centro Obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo encontra-se na ala leste do 

quarto pavimento desta edificação e conta com aproximadamente 1050 m2 de área 

construída, conforme pode ser verificado no levantamento cadastral do ANEXO E e 

na FIG 43. Na unidade são realizados partos normais e partos cirúrgicos, 24h por dia 

(a secretaria, com funções administrativas, funciona de segunda a domingo, das 8h 

às 19h). 

 

 

FIGURA 43 - Centro Obstétrico (sem escala). 
1- Sala exames/pré-parto 
2- Consultório 
3- Instalação sanitária 
4- Sala serviços 
5- Vestiário de barreira 
6- Copa 
7- Farmácia 
8- Parto cirúrgico 
9- Depósito de material de limpeza 
10- Rouparia 
11- Laboratório  
12- Parto normal 
13- Recuperação pós-anestésica 
14- Arsenal 

15- Descanso 
16- Expurgo 
17- Casa de máquinas 
18- Guarda de equipamentos 
19- Pré-parto 
20- Secretaria 
21- Posto de enfermagem 
22- Prescrição 
23- Admissão de recém-nascido 
24- Circulação de serviço 
25- Circulação central 
26- Circulação interna 
27- Elevador 

Fonte: BRASIL et al., 2008.
 90

 (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração 
no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 
 

O centro conta com três salas de exame e pré-parto, enfermaria de pré-parto, posto 

de enfermagem, área de prescrição médica, consultório, sala de recuperação pós-

                                            
90

 BRASIL, Antônio et al. Levantamento de área física. 2008. 13 pranchas. Levantamento cadastral 
fornecido pelo Hospital das Clínicas em formato eletrônico. Não publicado. 
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anestésica, área de admissão de recém-nascido, duas salas de parto cirúrgico e três 

salas de parto normal, além de diversos ambientes de apoio, tais como instalações 

sanitárias, vestiários de barreira, copa, farmácia, depósitos de material de limpeza, 

rouparia, arsenal, sala de descanso, sala de expurgo e guarda de equipamentos 

(FIG. 43). O laboratório (de reprodução humana) encontra-se desativado e não é 

acessado através da circulação central do centro obstétrico. 

 

De modo análogo ao caso anterior, as circulações de serviço apresentam amplas 

fachadas envidraçadas voltadas para noroeste e sudoeste, o que permite a entrada 

de radiação direta do sol durante a maior parte do dia, o ano todo. A única proteção 

(parcial) para as fachadas da ala leste é propiciada pela planta em “cruz” da 

edificação, uma vez que não foram observados anteparos para proteção contra 

radiação direta – exceto por soluções improvisadas, como pintura de vidros de 

algumas das janelas. 

 

 

3.5.3.1 Características do sistema de climatização 

 

 

Conforme pode ser observado no QUADRO 27 a seguir, apenas as salas de parto 

cirúrgico, salas de parto normal, sala de exames/pré-parto 1 e enfermaria de pré-

parto são climatizadas. Os demais ambientes recebem ar frio indiretamente, através 

das áreas que possuem saída de ar condicionado.  

 

O sistema de climatização do Centro Obstétrico é composto por equipamentos do 

tipo Fan Coil, com potências de 1TR a 5TR, os quais permanecem ligados durante 

as 24 horas do dia. Os mesmos encontram-se localizados nas casas de máquinas 

da unidade ou na circulação externa, conforme especificado no QUADRO 27. 

 

Todos os aparelhos possuem mais de 10 anos de uso e foram considerados em 

boas condições de manutenção e funcionamento. Não foi encontrado Selo Procel de 

eficiência energética. As saídas de ar no interior das salas encontram-se embutidas 

no forro ou em suas paredes divisórias, próximo ao forro. 



 
 

1
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QUADRO 27                                                                                                                                                                                                                              

Sistema de climatização do Centro Obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

Ambiente Tipo Nº 
Potência 

(TR)
d
  

Uso 
(h/dia) 

Tempo de 
uso (anos) 

Conservação 
B= boa               
R= regular          
P= precária 

Selo 
Procel        
S= Sim                      
N= Não 

Localização
e
 Observações 

Parto Cir. 1 Fan Coil
a
 1 3 24 >10 B N Forro e parede, próximo ao forro.  

Temperatura máxima nos 
ambientes: 20-25ºC.                                                                                                     
Sem restrições de umidade 
mínima ou máxima. 

Parto Cir. 2 Fan Coil
a
 1 5 24 >10 B N Forro e parede, próximo ao forro.  

Sala Parto 1 Fan Coil
a
 1 2 24 >10 B N Forro e parede, próximo ao forro.  

Sala Parto 2 Fan Coil
a
 1 2 24 >10 B N Forro e parede, próximo ao forro.  

Sala Parto 3 Fan Coil
a
 1 2 24 >10 B N Forro e parede, próximo ao forro.  

Exames/pré-
parto 1 

Fancolete
b
 1 1 24 >10 B N Forro. 

Enfermaria pré-
parto 

Fan Coil
c
 1 5 24 >10 B N Forro.  

Fonte: dados coletados pela autora. 
Notas: 
a) Equipamento localizado na casa de máquinas 2. 
b) Equipamento localizado na circulação de serviço. 
c) Equipamento localizado na casa de máquinas 1. 
d) TR: Tonelada de Refrigeração (1TR = 3,516kW; 1BTU/h = 0,293W) (FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 240). Se 1kW = 1000W, 1TR = 3.516W; portanto, 1TR = 
12.000 BTU/h. 
e) localização da saída de ar no ambiente. 
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3.5.3.2 Características do sistema de iluminação artificial 

 

 

Com relação ao sistema de iluminação artificial do Centro Obstétrico (QUADRO 28), 

segundo informado por representantes da equipe da unidade, as luminárias 

permanecem ligadas em média durante as 24 horas do dia, ou seja, durante todo o 

horário de funcionamento do mesmo, já que este presta serviço de urgência e 

emergência. Para a sala de descanso, depósitos de material de limpeza, sanitários, 

sala de guarda de equipamentos, casas de máquinas e copa considerou-se metade 

do período informado, uma vez que durante a realização das visitas foi observado 

que algumas das luminárias, nesses ambientes, permaneciam apagadas. O mesmo 

foi considerado para a secretaria, cujo horário de funcionamento é das 8h às 19h. 

 

Todas as 147 luminárias instaladas na unidade são próprias para lâmpadas 

fluorescentes tubulares. Destas, 57,8% são específicas para lâmpadas com potência 

de 40W e 32W, seguidas por 42,2% de luminárias próprias para lâmpadas de 16W. 

Sua distribuição por tipo pode ser verificada no GRAF. 14, a seguir. A coleta de 

dados permitiu verificar ainda que 100% dos reatores instalados são eletrônicos, 

com fator de potência maior que 0,92. 

 

 

      GRÁFICO 14 - Distribuição dos tipos de luminárias encontradas no Centro Obstétrico, 
       2012 
        Fonte: Dados coletados pela autora. 
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As luminárias encontravam-se em bom estado de conservação, exceto por dois 

exemplares, localizados nos sanitários anexos da sala de exames/pré-parto 1 e da 

enfermaria de pré-parto, os quais foram considerados em condições precárias. Do 

total de luminárias da unidade, cerca de 70% possui refletor em alumínio. Em 

nenhum dos exemplares foram encontradas aletas ou difusores para controle de 

ofuscamento. 

 

Com relação às lâmpadas utilizadas no Centro Obstétrico, o GRAF. 15 a seguir 

demonstra a sua distribuição por potência nominal. Aproximadamente 54% do total 

de lâmpadas instaladas correspondem a modelos fluorescentes tubulares com 

potência de 32W. Em seguida encontram-se as fluorescentes tubulares de 16W, que 

representam 43,5% do total, e as de 40W, com 2,8% (oito unidades). 

 

 

     GRÁFICO 15 - Distribuição por potência das lâmpadas do Centro Obstétrico, 2012 
     Fonte: Dados coletados pela autora 
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QUADRO 28                                                                                                                                                                                                                           
Sistema de iluminação artificial do Centro Obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo, maio/jun. 2012. 

(continua) 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 

Potência do 
conjunto

d  
          

(W) Tipo Nº Uso 
(h/dia) 

Reator Conservação 
B= boa                    
R= regular                 
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Aletas                  
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não Tipo

c
 W Nº Tipo                  

EM=Eletromag.                               
ET = Eletrônico 

Fator de 
potência 

Vestiário Barreira 
Masc. 

2X32 2 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 4 70,4 

Vestiário Barreira 
Fem. 

2X32 2 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 4 70,4 

Hall de acesso 
vestiários 2X16 2 24 ET >0,92 B AL _ N FT 16 4 35,2 

Parto Cirúrgico 1 2X32 4 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 8 70,4 

4X32
a
 2 _ _ _ B _ _ N _ _ _ _ 

Parto Cirúrgico 2 2X32 4 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 8 70,4 

4X32
a
 2 _ _ _ B _ _ N _ _ _ _ 

Sala Parto 1 2X32 4 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 8 70,4 

4X32
a
 2 _ _ _ B _ _ N _ _ _ _ 

Sala Parto 2 2X32 4 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 8 70,4 

4X32
a
 2 _ _ _ B _ _ N _ _ _ _ 

Sala Parto 3
b
 4X32 2 _ ET >0,92 B _ _ N FT 32 8 140,8 

4X40 2 24 ET >0,92 B _ _ N FT 40 8 176 

Farmácia 2X32 1 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 2 70,4 

Posto de Enferm. 1 2X32 2 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 4 70,4 

Admissão Recém-
nascido 2X32 1 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 2 70,4 

Prescrição 2X32 1 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 2 70,4 

Recuperação 
Anestésica 2X32 6 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 12 70,4 

Descanso 2X32 4 12 ET >0,92 B AL _ N FT 32 8 70,4 
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QUADRO 28 
Sistema de iluminação artificial do Centro Obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo, maio/jun. 2012 

(continua) 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 

Potência do 
conjunto

d  
          

(W) Tipo Nº Uso 
(h/dia) 

Reator Conservação 
B= boa                    
R= regular                 
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Aletas                  
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não Tipo

c
 W Nº Tipo                  

EM=Eletromag.                               
ET = Eletrônico 

Fator de 
potência 

Arsenal 1 2X32 4 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 8 70,4 

4X32
a
 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

DML 1 2X16 1 12 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Rouparia 2X16 1 24 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Circulação Central 2X16 12 24 ET >0,92 B AL _ N FT 16 24 35,2 

Posto de Enferm. 2: 
             

_ Posto 4X32 3 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 12 140,8 

_ Área de 
degermação 

2X16 1 24 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

_ Sala serviços 2X16 1 24 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Circulação Interna 2X16 4 24 ET >0,92 B AL _ N FT 16 8 35,2 

Exames/pré-parto 1 2X32 2 24 ET >0,92 B _ _ N FT 32 4 70,4 

IS anexo 2X16
a
 2 12 ET >0,92 P _ _ N FT 16 4 35,2 

Exames/pré-parto 2 2X32 2 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 4 70,4 

IS anexo 2X16 2 12 ET >0,92 B _ _ N FT 16 4 35,2 

Exames/pré-parto 3
b
 2X32 2 _ ET >0,92 B AL _ N FT 32 4 70,4 

IS anexo 2X16 2 _ ET >0,92 B AL _ N FT 16 4 35,2 

Consultório
b
 2X32 2 _ ET >0,92 B AL _ N FT 32 4 70,4 

IS anexo 2X16 2 _ ET >0,92 B AL _ N FT 16 4 35,2 

Enfermaria pré-parto 2X32 16 24 ET >0,92 B _ _ N FT 32 32 70,4 

IS anexo 2X16 1 12 ET >0,92 P _ _ N FT 16 2 35,2 

Secretaria 2X16 3 12 ET >0,92 B _ _ N FT 16 6 35,2 
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QUADRO 28 
Sistema de iluminação artificial do Centro Obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo, maio/jun. 2012 

(conclusão) 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 

Potência do 
conjunto

d  
          

(W) Tipo Nº 
Uso 

(h/dia) 

Reator Conservação 
B= boa                    
R= regular                 
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Aletas                  
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não Tipo

c
 W Nº Tipo                  

EM=Eletromag.                               
ET = Eletrônico 

Fator de 
potência 

Arsenal 2 2X32 1 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 2 70,4 

Sala Equipamentos 2X16 1 12 ET >0,92 B _ _ N FT 16 2 35,2 

Casa Máquinas 1 2X16 1 12 ET >0,92 B _ _ N FT 16 2 35,2 

IS pacientes F. 2X16 1 12 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

IS pacientes M. 2X16 1 12 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Hall acesso - IS 
pacientes 2X16 1 24 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Circulação Externa 2X16 21 24 ET >0,92 B AL _ N FT 16 42 35,2 

Casa Máquinas 2 1X16 1 12 ET >0,92 B _ _ N FT 16 1 17,6 

Copa 2X32 1 12 ET >0,92 B AL _ N FT 32 2 70,4 

DML 2 2X16 1 12 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Expurgo 2X32 1 24 ET >0,92 B AL _ N FT 32 2 70,4 

Fonte: dados coletados pela autora. 
Notas: 
a) Luminária desativada. 
b) Sala desativada. 
c) FT- fluorescente tubular. 
d) Potência lâmpadas+reator, por luminária. Para lâmpadas com reator integrado, a potência do conjunto equivale à potência nominal da lâmpada.
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3.5.3.3 Focos cirúrgicos – dados gerais 

 

 

No centro obstétrico foram encontrados focos cirúrgicos fixos e móveis, os quais 

encontram-se listados no QUADRO 29 a seguir. Na sala de descanso, arsenal 1 e 2 

e posto de enfermagem 1 foram encontrados focos fixos desativados. De acordo 

com o informado pela equipe presente no local, após a realização de reformas na 

unidade com rearranjo de ambientes, estes focos cirúrgicos não foram removidos. 

 

QUADRO 29                                                                                                                                          
Focos cirúrgicos do Centro Obstétrico maio/jun. 2012 

Ambiente 

Foco Cirúrgico Lâmpadas 

Tipo Marca Nº 
Uso 

(h/dia) 

Conservação 
B= boa                     
R= regular                    
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
f
 W Nº 

Parto Cir. 1 Fixo
a
 ... 1 18-20 B AL N Inc. 300 2 

Móvel
b
 

CMOS 
Drake 

1 18-20 B AL N Hal. 150 4 

Parto Cir. 2 Fixo
a
 ... 1 18-20 B AL N Inc. 330 2 

Móvel
b
 

CMOS 
Drake 

1 18-20 B AL N Hal. 150 4 

Sala Parto 1 Fixo
a
 ... 1 18-20 B AL N Inc. 330 2 

Sala Parto 2 Fixo
a
 ... 1 18-20 B AL N Inc. 330 2 

Sala Parto 3
g
 Fixo

c
 ... 1 18-20 B AL N Inc. 770 2 

Recuperação 
Anestésica Móvel

d
 Baumer 2 18-20 B AL N Hal. 150 1 

Descanso Fixo
e
 ... 1 _ B AL N Inc. 330 2 

Arsenal 1 Fixo
e
 ... 1 _ B AL N Inc. 330 2 

Posto de 
Enfermagem 1 Fixo

e
 ... 1 _ B AL N Inc. 330 2 

Arsenal 2 Fixo
e
 ... 1 _ B AL N Inc. 330 1 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  

a) 02 cúpulas com 01 lâmpada cada. 
b) 01 cúpula com 04 lâmpadas. 
c) 01 cúpula com 01 lâmpada de 330W e 01 cúpula com 01 lâmpada de 440W. 
d) 01 cúpula com 01 lâmpada. 
e) Foco desativado. 
f) Hal.: halógena; Inc.: incandescente. 
g) Sala desativada. 
 
 

Similarmente ao identificado para os sistemas de climatização e de iluminação 

artificial, os focos cirúrgicos permanecem ligados durante a maior parte do dia. 

Devido ao período mínimo de ociosidade dos ambientes, ainda que somente para 
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limpeza entre procedimentos, considera-se que os mesmos são utilizados entre 18 a 

20 horas por dia.  

 

Todos os equipamentos possuem refletor de alumínio e foram considerados em 

boas condições de conservação e de funcionamento (FIG. 44 e 45). Os focos 

cirúrgicos fixos encontram-se equipados com lâmpadas incandescentes com 

potência de 330W. Os equipamentos móveis, por sua vez, possuem lâmpadas 

halógenas de 150W. 

 

 

 

FIGURA 44 - Foco cirúrgico móvel 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

FIGURA 45 - Foco cirúrgico fixo 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

 

3.5.3.4 Equipamentos – dados gerais 

 

 

Os equipamentos encontrados no Centro obstétrico do Hospital São Vicente de 

Paulo, considerando-se aqueles apontados pela equipe como os mais 

frequentemente utilizados na unidade, estão listados no QUADRO 30. 
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Estes se encontravam em bom estado de conservação e de operação. Foi possível 

identificar a potência nominal da maioria dos exemplares. O tempo diário de uso 

para cada equipamento varia conforme a demanda da unidade e oscila entre 12 a 24 

horas diárias. 

QUADRO 30                                                                                                                                 
Equipamentos do Centro Obstétrico, mai/jun. 2012 

    (continua) 

Ambiente Equipamento Marca Nº Uso 
(h/dia) 

Conservação 
B=boa     
R=regular 
P=precária 

Potência 

Parto Cirúrgico 1 Berço aquecido Fanem 1 18-20 B 780 W 

Eletrocautéreo Wem 1 18-20 B 1000 VA 

Carrinho de 
anestesia 

Dräger 1 18-20 B 70 VA 

Monitor 
multiparamétrico 

Philips 1 18-20 B 180 VA 

Analisador de 
gases 

Philips 1 18-20 B 45 VA 

Aspirador Fanem 1 18-20 B 500 W 

Bomba de infusão Lifemed 1 18-20 B 51 VA 

Parto Cirúrgico 2 Berço aquecido Fanem 1 18-20 B 780 W 

Carrinho de 
anestesia 

Dräger 1 18-20 B 70 VA 

Monitor 
multiparamétrico 

Philips 1 18-20 B 180 VA 

Analisador de 
gases 

Philips 1 18-20 B 45 VA 

Sala Parto 1 Berço aquecido Fanem 1 18-20 B 650 W 

Monitor 
multiparamétrico 

Philips 1 18-20 B 180 VA 

Carrinho de 
anestesia 

Calgimed 1 18-20 B ... 

Bomba de infusão Lifemed 1 18-20 B 51 VA 

Sala Parto 2 Berço aquecido Fanem 1 18-20 B 780 W 

Monitor 
multiparamétrico 

Philips 1 18-20 B 180 VA 

Carrinho de 
anestesia 

Ohmeda 1 18-20 B 240 VA 

Detector Fetal Microem 1 18-20 B ... 

Aspirador Fanem 1 18-20 B 500 W 

Bomba de infusão Lifemed 1 18-20 B 51 VA 

Sala Parto 3
a
 _ _ _ _ _ _ 

Laboratório
a
 _ _ _ _ _ _ 

Farmácia Geladeira Consul 1 24 B ... 

Admissão 
recém-nascido 

Berço aquecido Fanem 2 18-20 B 780 W 

Microondas Panasonic 1 12 B 1400 W 

Balança 
pediátrica 

Welmy 1 18-20 B ... 
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QUADRO 30 
Equipamentos do Centro Obstétrico, mai/jun. 2012 

 (conclusão) 

Ambiente Equipamento Marca Nº 
Uso 

(h/dia) 

Conservação 
B=boa     
R=regular 
P=precária 

Potência 

Recuperação 
pós-anestésica 

Incubadora Fanem 1 18-20 B 180 W 

Berço aquecido Fanem 1 18-20 B 650 W 

Oxímetro de 
pulso 

Dixtal 1 18-20 B 30 VA 

Monitor 
multiparamétrico 

Dixtal 1 18-20 B 240 VA 

Dräger 1 18-20 B 300 VA 

Aspirador Nevoni 1 18-20 B ... 

Detector Fetal Microem 1 18-20 B ... 

Bomba de infusão Lifemed 2 18-20 B 51 VA 

Posto de 
enfermagem 2 

Geladeira Consul 1 24 B ... 

Exames/pré-
parto 1 

Computador Dell 1 18-20 B ... 

Luminária _ 1 18-20 B 100 W 

Exames/pré-
parto 2 

Ultrassom GE 1 18-20 B 140 VA 

Computador Dell 1 18-20 B ... 

Luminária _ 1 18-20 B 100 W 

Exames/pré-
parto 3

a
 

_ _ _ _ _ _ 

Consultório
a
 _ _ _ _ _ _ 

Enfermaria pré-
parto 

Bomba de infusão Lifemed 1 18-20 B 51 VA 

Detector Fetal Microem 1 18-20 B ... 

Desfibrilador Medtronic 1 18-20 B 72 W 

Aspirador Nevoni 1 18-20 B ... 

Berço aquecido Fanem 1 18-20 B 580 W 

Detector Fetal Medpej 1 18-20 B ... 

Secretaria Computador Dell 2 12 B ... 

Impressora Samsung 1 12 B ... 

Copa Geladeira RDE 1 24 B ... 

Microondas Electrolux 1 ... B ... 

Forno elétrico 
Eco 
Granforno 

1 ... B ... 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas: 
a) Sala desativada. 
A coluna “Nº” indica o número de equipamentos encontrados em cada um dos ambientes. 
 

 

A seguir serão apresentados os dados coletados no bloco cirúrgico do Hospital São 

Geraldo, terceira unidade funcional contemplada no Complexo Hospitalar das 

Clínicas. 

 



 
 

184 

3.5.4 Bloco cirúrgico do Hospital São Geraldo: área física e dados de 

sistemas e equipamentos 

 

 

O bloco cirúrgico do Hospital São Geraldo encontra-se no terceiro pavimento desta 

edificação e conta com aproximadamente 395m2 de área construída, distribuídos 

entre cinco salas de cirurgia, área de recuperação pós-anestésica, posto de 

enfermagem e área de prescrição, sala de enfermagem, arsenal, sala de guarda de 

equipamentos, depósito de material de limpeza, instalações sanitárias, sala de 

preparo de materiais e de expurgo, recepção/secretaria e sala de espera para 

acompanhantes. O acesso ao bloco é realizado por meio de dois vestiários de 

barreira, sendo um masculino e um feminino, conforme pode ser observado no seu 

levantamento cadastral (ANEXO E) e na FIG. 46. 

 

A unidade, na qual são realizados procedimentos nas especialidades oftalmologia e 

otorrinolaringologia, funciona de segunda a sábado durante 12h/dia para cirurgias 

pré-agendadas e 24h/dia para urgências (nesse caso, inclusive aos domingos). Aos 

domingos pela manhã é realizada limpeza geral do bloco. 

 

 

FIGURA 46 - Bloco Cirúrgico do Hospital São Geraldo (sem escala). 
1- Guarda de macas 
2- Sala de espera 
3- Secretaria/recepção 
4- Preparo de materiais 
5- Sala de expurgo 
6- Vestiário de barreira 
7- Depósito de material de limpeza 
8- Sala de cirurgia 

9- Arsenal 
10- Recuperação pós-anestésica 
11- Posto de enfermagem/prescrição 
12- Sala de enfermagem 
13- Guarda de equipamentos 
14- Acesso alçapão 
15- Vestiário 
16- Sanitários 

Fonte: BRASIL et al., 2003.
 91

 (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração 
no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
91

 BRASIL, Antônio et al. Projeto executivo de arquitetura. 2003. 03 pranchas. Projeto arquitetônico 
fornecido pelo Hospital das Clínicas em formato eletrônico. Não publicado. 
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Conforme é possível verificar na FIG. 46, diversos ambientes da unidade possuem 

janelas, voltadas aproximadamente para sudoeste e para nordeste. Estas 

contribuem para a iluminação geral do bloco no período diurno. Uma vez que não há 

anteparos de proteção solar instalados, os ambientes recebem radiação solar direta 

em função da orientação no decorrer do ano. Durante a realização das visitas a 

equipe presente no local expressou suas impressões sobre este problema, que 

resulta no aquecimento excessivo de suas áreas internas. 

 

Observa-se que nas salas de cirurgia as janelas foram vedadas com paredes de 

alvenaria com espessura de aproximadamente 10 cm, executadas nos vãos 

anteriormente existentes. Exceto pela sala de preparo de materiais, todos os demais 

ambientes da unidade são iluminados naturalmente. 

 

O preenchimento dos formulários de sistemas e equipamentos para cada ambiente 

da unidade foi realizado com o acompanhamento de funcionários da equipe de 

manutenção do bloco e do setor de eletrônica da instituição. As informações 

levantadas serão apresentadas a seguir. 

 

 

3.5.4.1 Características do sistema de climatização 

 

 

Conforme pode ser observado no QUADRO 31, somente as salas de cirurgia 

possuem equipamento de ar condicionado. Os demais ambientes não são 

climatizados. 

 

Cada sala de cirurgia conta com um aparelho de ar condicionado do tipo split, com 

potências entre 18.000 BTU a 24.000 BTU. Segundo informado pelos 

representantes do hospital, os equipamentos permanecem ligados somente durante 

a realização de procedimentos cirúrgicos, que ocorrem, em média, entre 6h/dia e 

12h/dia, a depender da sala de cirurgia. 
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Quanto à sua localização, em 100% dos casos os aparelhos de ar condicionado 

encontram-se posicionados junto a uma das paredes divisórias do ambiente, 

próximo ao forro (FIG. 47). Todas as unidades possuem cerca de cinco anos de uso 

e encontram-se em boas condições de conservação e funcionamento. Não foi 

encontrado o Selo Procel de eficiência energética. 

 

 

       FIGURA 47 - Ar condicionado tipo split, sala de cirurgia 4. 
       Fonte: Foto tirada pela autora. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1
8

7 

 
QUADRO 31                                                                                                                                                                                                                           

Sistema de climatização do bloco cirúrgico do Hospital São Geraldo, maio/jun. 2012 

Ambiente Tipo Nº 
Potência 

(BTU)  
Uso 

(h/dia) 
Tempo de 
uso (anos) 

Conservação 
B= boa               
R= regular          
P= precária 

Selo 
Procel        
S= Sim                      
N= Não 

Localização Observações 

Sala Cirurgia 1
a
 Split 1 18000 6 aprox. 5 B N Próximo ao forro. 

Temp. Máx. por ambiente 23ºC 
a 24ºC  

Sala Cirurgia 2 Split 1 24000 8 aprox. 5 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 3 Split 1 24000 12 aprox. 5 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 4 Split 1 18000 8 aprox. 5 B N Próximo ao forro. 

Sala Cirurgia 5 Split 1 18000 8 aprox. 5 B N Próximo ao forro. 

Fonte: dados coletados pela autora. 
Nota: a) Sala utilizada duas vezes por semana para procedimentos pré-agendados e diariamente para emergências. 
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3.5.4.2 Características do sistema de iluminação artificial 

 

 

O tempo diário de acendimento das luminárias da unidade varia de acordo com a 

demanda de cada ambiente. Conforme informações prestadas pela equipe no local, 

este oscila entre 6h/dia e 20h/dia, conforme listado no QUADRO 32 a seguir. 

 

Todas as luminárias instaladas no bloco, próprias para lâmpadas fluorescentes 

tubulares, encontravam-se com bom estado de conservação. Foram identificados 

dois tipos distintos – 59% de 2X16W e 41% de 2X32W, conforme ilustra o GRAF. 16. 

 

 

     GRÁFICO 16 – Distribuição por tipo das luminárias do bloco cirúrgico do Hosp. São  
      Geraldo, 2012 
     Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

Todos os reatores instalados são eletrônicos, com fator de potência maior que 0,92. 

Nas salas de cirurgia, área de recuperação anestésica, posto de enfermagem e sala 

de guarda de equipamentos, as luminárias possuem difusores para controle de 

ofuscamento. Nos demais ambientes, estas são dotadas de refletores em alumínio, 

exceto no depósito de material de limpeza e no vestiário de barreira feminino. 

 

Com relação às lâmpadas utilizadas, das 122 unidades instaladas no bloco, 50 – 

41% do total – possuem potência nominal de 32W e 72 – 59% do total – possuem 

potência nominal de 16W. 
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QUADRO 32                                                                                                                                                                                                                           
Sistema de iluminação artificial do bloco cirúrgico do Hospital São Geraldo, maio/jun. 2012 

Ambiente 

Luminárias Lâmpadas 

Potência do 
Conjunto

b            
 

(W) Tipo Nº Uso 
(h/dia) 

Reatores 
Conservação 
B= boa           
R= regular       
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Aletas                  
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
a
 W Nº Tipo                  

EM=Eletromag.                               
ET = Eletrônico 

Fator de 
potência 

Sala Cirurgia 1 2X32 4 6 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 2 2X32 6 12 ET >0,92 B _ _ S FT 32 12 70,4 

Sala Cirurgia 3 2X32 4 6 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 4 2X32 4 12 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Sala Cirurgia 5 2X32 4 12 ET >0,92 B _ _ S FT 32 8 70,4 

Arsenal 2X16 2 12 ET >0,92 B AL _ N FT 16 4 35,2 

Recup. Anestésica
c
 

2X16 19 20 ET >0,92 B _ _ S FT 16 38 35,2 Posto de 
Enfermagem

c
 

Guarda de 
Equipamentos 

2X32 2 6 ET >0,92 B _ _ S FT 32 4 70,4 

DML 2X16 1 6 ET >0,92 B _ _ N FT 16 2 35,2 

Vest. Barreira F. 2X16 2 16 ET >0,92 B _ _ N FT 16 4 35,2 

Vest. Barreira M. 2X32 1 16 ET >0,92 B AL _ N FT 32 2 70,4 

Sala de Enfermagem 2X16 1 6 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Expurgo 2X16 1 6 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Preparo Mat. 2X16 1 6 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Circulação expurgo 2X16 2 6 ET >0,92 B AL _ N FT 16 4 35,2 

Secretaria / Recepção 2X16 2 6 ET >0,92 B AL _ N FT 16 4 35,2 

Sanitário Pac. F. 2X16 1 6 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Sanitário Pac. M. 2X16 1 6 ET >0,92 B AL _ N FT 16 2 35,2 

Circulação sanitários 2X16 3 6 ET >0,92 B AL _ N FT 16 6 35,2 

Fonte: dados coletados pela autora. 
Notas: 
a) FT - fluorescente tubular; b) Potência do conjunto lâmpadas e reator, por luminária; c) Configuram um único ambiente, setorizado.
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3.5.4.3 Focos cirúrgicos – dados gerais 

 

 

Conforme pode ser verificado no QUADRO 33, no hospital São Geraldo foram 

identificados dois tipos de focos cirúrgicos. A sala de cirurgia 5 (FIG. 48) possui um 

foco fixo, utilizado em média durante 8h/dia. As demais salas cirúrgicas são 

atendidas por dois focos móveis (FIG. 49), os quais são utilizados quando 

necessário – segundo informações recebidas no local, nem todos os procedimentos 

realizados nesta unidade demandam uso de foco cirúrgico. Todos os equipamentos 

possuem lâmpadas halógenas instaladas com potência nominal entre 120W e 130W 

e encontram-se em boas condições de conservação e funcionamento. 

 

QUADRO 33                                                                                                                                         
Focos cirúrgicos do Hospital São Geraldo, maio/jun. 2012 

Ambiente 

Foco Cirúrgico Lâmpadas 

Tipo Marca Nº Uso 
(h/dia) 

Conservação 
B= boa                 
R= regular             
P= precária 

Refletor              
AL= Alumínio                
BR= Branco 

Difusor      
S= Sim              
N= Não 

Tipo
d
 W Nº 

Salas de 
Cirurgia 1 a 4 

Móvel
a
 Asclepios 1

c
 ... B AL S Hal. 120 3 

Móvel
a
 Asclepios 1

c
 ... B AL S Hal. 120 3 

Sala Cirurgia 5 Fixo
b
 Hanalux 1 8 B AL N Hal. 130 2 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas: a) 01 cúpula com 03 lâmpadas; b) 01 cúpula com 02 lâmpadas; c) Número total de 
equipamentos; d) Hal.: halógena.  

 

  

FIGURA 48 - Foco da sala de cirurgia 5 
Fonte: Foto tirada pela autora. 

FIGURA 49 - Foco cirúrgico móvel 
Fonte: Foto tirada pela autora. 
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3.5.4.4 Equipamentos – dados gerais 

 

 

Os equipamentos encontrados no bloco cirúrgico do Hospital São Geraldo 

encontram-se listados no QUADRO 34 a seguir. Por se tratar de uma unidade de 

menor porte que presta atendimento a apenas duas especialidades, a variedade de 

equipamentos resultou menor. Nesse sentido, foi possível levantar as informações 

relativas a todos os equipamentos existentes na unidade durante a realização das 

visitas. 

 

QUADRO 34                                                                                                                                 
Equipamentos do bloco cirúrgico do Hospital São Geraldo, maio/jun./2012 

    (continua) 

Ambiente Equipamento Marca Nº
a
 

Uso 
(h/dia) 

Conservação 
B=boa    
R=regular 
P=precária 

Potência 

Sala Cirurgia 1 Microscópio Vasconcelos 1 6 B 150 W 

Carrinho de 
anestesia

b
 

Calgimed 1 6 B _ 

Monitor 
multiparamétrico 

Dixtal 1 6 B 240 VA 

Ventilador Calgimed 1 6 B 55 VA 

Eletrocautéreo 
Wem 1 6 B 700 VA 

Deltronix
c
 1 ... B ... 

Sala Cirurgia 2 Aspirador Diapump 1 12 B 110 W 

Carrinho de 
anestesia

b
 

Calgimed 1 12 B _ 

Monitor 
multiparamétrico 

Dixtal 1 12 B 240 VA 

Ventilador Calgimed 1 12 B 55 VA 

Televisão ... 1 12 B ... 

Microscópio
c
 

Vasconcelos 1 12 B 150 W 

Zeiss 1 ... B 1200 VA 

Olympus 1 ... B 330VA 

Sala Cirurgia 3 Monitor 
multiparamétrico 

Dixtal 1 6 B 240 VA 

Ventilador Calgimed 1 6 B 55 VA 

Carrinho de 
anestesia

b
 

Calgimed 1 6 B _ 

Microscópio Vasconcelos 1 6 B 150 W 

Infiniti Alcon 1 6 B 660 VA 
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QUADRO 34 
Equipamentos do bloco cirúrgico do Hospital São Geraldo, maio/jun./2012 

  (conclusão) 

Ambiente Equipamento Marca Nº
a
 

Uso 
(h/dia) 

Conservação 
B=boa    
R=regular 
P=precária 

Potência 

Sala Cirurgia 4 Carrinho de 
anestesia 

Dräger 1 12 B 240 VA 

Monitor 
multiparamétrico 

Dixtal 1 12 B 240 VA 

Laser Opto 1 12 B 200 W 

Microscópio Leica 1 12 B 110 W 

Accurus Alcon 1 12 B 
220 VA +   

25 W 

Cryofast Alimed 1 12 B 50 VA 

Oftalmoscópio 
Binocular 
Indireto 

Eyetec 1 12 B 240 VA 

Sala Cirurgia 5 Monitor 
multiparamétrico 

GE 1 12 B 240 VA 

Carrinho de 
anestesia 

Ohmeda GE 1 12 B ... 

Eletrocautéreo Covidien 1 12 B 300 W 

Microscópio Zeiss 1 12 B 100 W 

Arsenal Geladeira Consul 1 24 B 100 W 

Recuperação 
Anestésica e 
Posto de 
Enfermagem

e
 

Monitor 
multiparamétrico 

Dixtal 1 20 B 240 VA 

Monitor 
multiparamétrico 

Datascope 1 20 B 120 VA 

Bomba de 
infusão 

Braun 1 20 B 15 VA 

Negatoscópio ... 1 20 B 32 W 

Eletrocardiógrafo GE 1 20 B 30 VA 

Desfibrilador Medtronic 1 24 B 120 VA 

Oxímetro Dixtal 1 20 B 30 W 

Bebedouro ... 1 24 B 95 W 

Guarda de 
Equipamentos 

Infiniti
d
 Legacy 2 _ B 660 VA 

Infiniti
d
 

Bausch & 
Lomb 

1 _ B ... 

Sala de 
Enfermagem 

Computador Lenovo/Infoway 1 6 B ... 

Geladeira Consul 1 24 B 85 W 

Secretaria / 
Recepção 

Computador AOC/Vesa 1 12 B ... 

Geladeira Consul 1 24 B 100 W 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  

a) Número de equipamentos encontrados em cada um dos ambientes listados. 
b) Não é ligado na rede elétrica. 
c) Utilizado conforme demanda. 
d) Utilizado conforme demanda, nas salas de cirurgia. 
e) Trata-se de ambiente único setorizado. 
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O tempo médio de uso diário de cada equipamento, assim como nos casos 

anteriores, foi estimado de acordo com as informações prestadas pela equipe 

presente no momento da coleta de dados. Todos os exemplares foram considerados 

em boas condições de conservação e de uso, bem como foi possível identificar a 

potência nominal da maior parte dos equipamentos da unidade. 

 

Em continuidade ao proposto pela presente pesquisa, se passará ao exame 

comparativo dos dados levantados nas unidades visitadas, de modo a selecionar 

aquela que apresente os maiores potenciais de economia de energia com 

arrefecimento do ar através de intervenções arquitetônicas. 

 

 

3.6 Análise comparativa das unidades visitadas: escolha do objeto 

de simulação 
 

 

A verificação do potencial de diminuição do consumo energético com 

condicionamento artificial do ar para cada bloco cirúrgico visitado, por meio de 

alterações na área física da unidade, está diretamente relacionada com a 

possibilidade de redução da carga térmica em seus ambientes internos. Nesse 

sentido selecionaram-se dentre os dados levantados, aqueles que mais influenciam 

na temperatura do ar da unidade, conforme pode ser observado no QUADRO 35. 

 

Com relação à área física das unidades em análise, procurou-se primeiramente 

identificar as características determinantes da quantidade de radiação solar incidente 

em suas fachadas e/ou ambientes internos, tais como: orientação da edificação no 

terreno, presença de janelas ou de fachadas envidraçadas, existência de elementos 

de proteção solar ou outros fatores de sombreamento, como edificações vizinhas, 

indivíduos arbóreos de médio a grande porte, bem como a volumetria do próprio 

hospital em que se inserem. 

 

Foram identificados ainda os elementos construtivos das paredes externas e 

internas, lajes e janelas, de modo a verificar a ocorrência de materiais de construção 
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e/ou de acabamento e revestimento que apresentem contribuição significativa para o 

acréscimo de carga térmica nos blocos cirúrgicos. A depender das características 

térmicas dos diversos materiais, como o coeficiente de condutibilidade térmica, 

densidade e calor específico, estes poderão contribuir em maior ou menor proporção 

para a intensidade das trocas de calor ocorridas através da envoltória.  

 

Em complementação, conforme a cor das superfícies em um ambiente, estas terão 

maiores ou menores coeficientes de absorção e de emissividade da radiação solar, o 

que poderá acarretar em consideráveis variações da temperatura do ar interno. O 

tipo e a cor dos vidros presentes nas janelas, bem como a utilização ou não de 

películas protetoras, por sua vez, influenciarão nas parcelas da radiação solar que 

penetrarão, através das superfícies envidraçadas, no interior das unidades. 

 

Identificou-se ainda os dados de instalações e equipamentos que impactam sobre a 

carga térmica dos blocos cirúrgicos visitados. Considerou-se que quanto maior a 

potência nominal instalada por unidade de área (m2), bem como quanto maior o 

tempo de acionamento diário dos mesmos, maior será a demanda dos 

equipamentos de ar condicionado.  

 

Em seguida, tendo em vista a necessidade de obtenção de resultados confiáveis 

para as simulações propostas, foi avaliada a disponibilidade de dados de potência 

nominal das diversas instalações e equipamentos encontrados, bem como a 

facilidade de acesso às unidades, a receptividade das equipes presentes e a 

disponibilidade de equipe de manutenção. Foi observado que quanto maior a 

acolhida e o interesse dos profissionais com relação à coleta de dados, maior a 

variedade e a assertividade das informações prestadas. Do mesmo modo, a 

participação de representantes das equipes de manutenção, familiarizados com as 

instalações e os equipamentos presentes nos blocos cirúrgicos, tornou o 

levantamento de dados mais eficiente. 



 

 

QUADRO 35                                                                                                                                                                                                                              
Dados comparativos dos blocos cirúrgicos visitados, 2012 

(continua) 

Dados comparativos 
Hospital/Unidade

b
 

A B C D E F 

Á
re

a
 f

ís
ic

a
 

Delimitação esquemática da unidade
a
 

      

Tipologia Compacta Compacta Compacta Alas independ. Compacta Compacta 

Orientação (fachadas externas) SSE ESE  ESE; SSO SO; NE; NO; SE NO; SE SO; NE 

Altimetria das edificações vizinhas < 5m < 5m 5m < h < 10m 5m < h < 15m 5m < h < 15m 10m < h< 30m 

Vegetação arbórea de médio a grande porte 
(S= sim; N= não) 

N N S S S N 

Área 280 m
2
 110 m

2
 112,5 m

2
 2.250 m

2
 1.050 m

2
 395 m

2
 

Iluminação natural (S= sim; N= não) S S S S S S 

Proteção solar (S= sim; N= não) S (persianas) N N N N N 

E
le

m
e

n
to

s
 c

o
n
s
tr

u
ti
v
o
s
 

Paredes 
externas 

Material construção Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria 

Revestimento Cerâmica Pintura Pintura Cerâmica Cerâmica Pintura 

Cor Marrom médio Branca Diversas 
Bege claro; 
verde médio 

Bege claro; 
verde médio 

Bege claro;   
Bege escuro 

Paredes 
internas 

Material construção Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria 

Revestimento 

Pintura; 
cerâmica; 
laminado 
melamínico 

Pintura; 
laminado 
melamínico 

Pintura 
Pintura; 
laminado 
melamínico 

Pintura; 
cerâmica; 
laminado 
melamínico 

Pintura; 
cerâmica; 
laminado 
melamínico 

Cor Bege claro Branca Branca 
Branca; bege 
claro; verde 
claro 

Diversas, tons 
claros a 
médios 

 
Branca; azul 
claro; verde 
claro 

1
9

5 



 

 

QUADRO 35 
Dados comparativos dos blocos cirúrgicos visitados, 2012 

(continua) 

Dados comparativos 
Hospital/Unidade

b
 

A B C D E F 

Á
re

a
 f

ís
ic

a
 

E
le

m
e

n
to

s
 c

o
n
s
tr

u
ti
v
o
s
 

Laje piso Material construção Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto 

Revestimento Cerâmica Cerâmica 
Piso vinílico; 
marmorite 

Marmorite Marmorite 
Piso vinílico; 
marmorite; 
cerâmica 

Cor Bege médio Bege clara Verde médio Bege claro Bege claro 
Branca; azul 
claro; bege 
claro 

Laje teto Material construção Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto Concreto 

Revestimento Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura 

Cor Branca Branca Branca Branca Branca Branca 

Sob cobertura?        
(S= sim; N= não) 

S S N N N N 

Janelas Tipo de vidro Liso Liso Canelado Liso Liso Boreal 

Cor Incolor Incolor Incolor Incolor Incolor Incolor 

Película _ Verde _ _ _ _ 

C
lim

a
ti
z
a
ç
ã
o
 a

rt
if
ic

ia
l 

Ambientes climatizados 

Salas de 
cirurgia 

Todos Salas de 
cirurgia 
Recuperação  

Todos
c
 Salas cirurgia; 

parto; pré-
parto 1; 
Enfermaria 

Salas de 
cirurgia 

Tipo de equipamento 
Split;                 
janela 

Central Split 
Central;             
Fan Coil 

Fan Coil Split 

Disponib. dados potência (S= sim; N= não) S S S S S S 

Tempo médio de acionamento/dia 10h/dia 11h/dia 12h/dia 18h/dia-
24h/dia 

24h/dia 6h/dia-12h/dia 

Potência total do sistema 153.000 BTU 120.000 BTU 64.000 BTU 1.002.000 
BTU

d
 

240.000 BTU 102.000 BTU 

Potência do sistema/área das salas atendidas 1103,1 
BTU/m

2
 

1090,9 
BTU/m

2
 

976,5 BTU/m
2
 955,3 BTU/m

2
 1090,4 

BTU/m
2
 

907,5 BTU/m
2
 

1
9

6 



 

 

QUADRO 35 
Dados comparativos dos blocos cirúrgicos visitados, 2012 

(continua) 

Dados comparativos 
Hospital/Unidade

b
 

A B C D E F 

Il
u
m

in
a
ç
ã
o
 a

rt
if
ic

ia
l 

Ambientes iluminados artificialmente 
 

Todos Todos Todos Todos Todos Todos 

Disponib. dados potência (S= sim; N= não) 
 

S S S S S S 

Tempo médio de acionamento/dia 14h/dia 11h/dia 12h/dia 
18h/dia-
24h/dia

e
 

12h/dia-24h/dia 6h/dia-20h/dia 

Potência total do sistema 
 

1.637,2 W 1.304,6 W 744,4 W 14.950,8 W 7.867,2 W 3.027,2 W 

Potência do sistema/área da unidade 
 

5,9 W/m
2
 11,9 W/m

2
 6,6 W/m

2
 6,7 W/m

2
 7,5 W/m

2
 7,7 W/m

2
 

F
o
c
o
s
 c

ir
ú
rg

ic
o
s
 

Ambientes com foco cirúrgico
h
 Salas de 

cirurgia 
Salas de 
cirurgia 1 e 2 

Salas de 
cirurgia  

Salas de 
cirurgia 

Salas cirurgia; 
Salas parto; 
Recuperação 
anestésica 

Sala cirurgia 5
i
 

Disponib. dados potência (S= sim; N= não) 
 

S S S S S
g
 S 

Tempo médio de acionamento/dia 
 

10h/dia 11h/dia 12h/dia 18h/dia-20h/dia 18h/dia-20h/dia 8h/dia 

Potência total do sistema 
 

2.730 W 820 W 1.250 W 10.640 W 4.270 W 980 W 

Potência do sistema/área das salas 
atendidas 

19,7 W/m
2
 17,6 W/m

2
 27,4 W/m

2
 21,9 W/m

2
 32,7 W/m

2
 8,7 W/m

2
 

E
q
u

ip
a
m

e
n
to

s
 Disponibilidade de dados de potência        

E= excelente (80% a 100%);                    
B= bom (60% a 80%);                               
R= regular (< 60%) 

E R B B B E 

Tempo médio de acionamento/dia
f 

 
10h/dia 11h/dia 12h/dia 18h/dia-24h/dia 18h/dia-24h/dia 6h/dia-24h/dia 

 

1
9

7 



 

 

QUADRO 35 
Dados comparativos dos blocos cirúrgicos visitados, 2012 

(conclusão) 

Dados comparativos 
Hospital/Unidade

b
 

A B C D E F 

A
c
e
s
s
o

 

Facilidade/flexibilidade de acesso à 
unidade (B= bom; R= regular) 

B R R B R B 

Disponibilidade de equipe de manutenção 
(B= bom; R= regular) 

B R R B B B 

Receptividade da equipe presente            
(B= bom; R= regular) 

B B R B R B 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  

a) Plantas esquemáticas sem escala, para melhor compreensão da tipologia e da orientação das fachadas. Cinza escuro: bloco cirúrgico. Cinza claro: 
demais áreas do hospital, quando for o caso. 

b) A – Bloco cirúrgico do Hospital Belvedere, 
B – Bloco cirúrgico da Clínica Origen, 
C – Bloco cirúrgico do Hospital Sofia Feldman, 
D – Bloco cirúrgico Prof. Antônio Dilson (Complexo Hospitalar das Clínicas), 
E – Centro Obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo (Complexo Hospitalar das Clínicas), 
F – Bloco cirúrgico do Hospital São Geraldo (Complexo Hospitalar das Clínicas). 

c) Alguns ambientes recebem ar frio a partir de áreas contíguas ou anexas. O cálculo de potência/m
2
 é relativo às salas com saída de ar frio direta. 

d) Valor referente aos equipamentos do tipo Fan Coil encontrados. Estes recebem água fria a partir de um Chiller com potência de 150 TR, localizado 
fora da unidade. 

e) Refere-se à maior parte dos ambientes da unidade. Alguns ambientes de apoio e circulações apresentam tempo inferior de acionamento. 
f) Refere-se aos equipamentos para os quais foi possível estimar o tempo de uso/dia durante a primeira etapa de coleta de dados. 
g) Não foi possível identificar a potência de dois dos focos cirúrgicos móveis. 
h) Considerou-se somente os focos cirúrgicos em uso. 
i) As demais salas de cirurgia são atendidas por focos cirúrgicos móveis, quando necessário.

1
9

8 
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A partir dos dados apresentados no QUADRO 35, procurou-se identificar o bloco 

cirúrgico que apresentasse o maior número de fatores indicativos do potencial de 

redução do consumo energético através de soluções arquitetônicas passivas. Nesse 

sentido, iniciou-se a análise pelas características físicas das unidades funcionais 

visitadas, uma vez que estas serão o objeto de interferência do estudo de caso 

proposto. 

 

Com relação às suas tipologias, as unidades diferenciam-se entre compactas ou 

com alas independentes. Ao se comparar este dado em conjunto com a área das 

mesmas em metros quadrados, conclui-se que a planta do bloco cirúrgico Prof. 

Antônio Dilson (vide QUADRO 35, D), dividida entre as alas norte, sul e leste, 

possibilita maior liberdade de escolha de áreas a serem simuladas (uma ou outra 

ala), de acordo com as características específicas de cada uma.  

 

Em complementação, observa-se que todo o perímetro do bloco mencionado 

encontra-se em contato direto com o ambiente externo, com diversas orientações 

em relação ao norte geográfico (sudeste, sudoeste, nordeste, noroeste), o que 

implica em ganhos térmicos solares durante todo o dia, o ano todo. Acrescenta-se a 

este cenário o fato de que as edificações do entorno e a vegetação existente, devido 

à sua altimetria, não proporcionam sombreamento significativo das fachadas desta 

unidade funcional, uma vez que a mesma encontra-se no quinto pavimento do 

Hospital São Vicente de Paulo. 

 

Nos outros casos foram verificadas duas situações distintas. Para as unidades A, B 

e C, apenas parte do perímetro dos blocos cirúrgicos recebe radiação solar direta, o 

que indica que os ganhos solares através das fachadas resultarão menores. Do 

mesmo modo, as fachadas de A e B recebem insolação somente em parte do 

período da manhã e C em parte do período da manhã e no fim da tarde.  

 

Com relação às unidades E e F, de modo similar ao bloco Prof. Antônio Dilson, estas 

encontram-se em contato direto com o ambiente externo por todos os seus lados. No 

entanto, sua forma compacta determina menor diversidade de orientações de suas 

fachadas. Em E, o principal período de insolação será o início da manhã e parte da 

tarde e para F, parte da manhã e fim da tarde. Observa-se ainda que o bloco 



 

200 

cirúrgico F é parcialmente sombreado por edificações vizinhas, cuja altimetria 

alcança até 30 m. 

 

Em todas as unidades foi observada a existência de iluminação natural por meio de 

vãos envidraçados. No caso de A, B e C, foram encontradas janelas altas, 

localizadas próximas ao forro. Em D, E e F, a maior parte das janelas encontra-se 

sobre peitoril com altura de aproximadamente 1m. Nas circulações de serviço em D 

e E, os vãos de iluminação são contínuos e conformam panos de vidro. Não foram 

observados elementos de proteção solar nas fachadas das edificações. 

 

Os tipos vidros das janelas variam entre liso, canelado e boreal, incolores em todos 

os casos. Na Clínica Origen (B) os vidros são providos de películas na cor verde, o 

que contribui para reduzir a penetração de algumas faixas do espectro da radiação 

solar. 

 

Com relação aos materiais de construção e de acabamento, estes apresentam-se 

bastante similares. A maior parte das paredes externas e internas das unidades 

visitadas são em alvenaria revestida com pintura, cerâmica e/ou laminado 

melamínico. As cores, por sua vez, são bastante variadas. Nas fachadas, os tons 

oscilam entre claros a médios. Já nas áreas internas, a maior parte das paredes é 

branca ou em outras cores claras. 

 

As lajes de piso e teto em todos os casos são em concreto, as primeiras revestidas 

em cerâmica, piso vinílico e/ou marmorite em tons claros a médios, e as segundas 

pintadas de branco em 100% dos blocos cirúrgicos. Observa-se que somente as 

unidades A e B encontram-se no último pavimento das edificações, sob a cobertura. 

Nesses casos haverá um acréscimo significativo de ganho de calor solar, caso não 

seja prevista proteção térmica adequada. O projeto fornecido pelo Hospital 

Belvedere (A) indica que a laje impermeabilizada sobre o bloco cirúrgico possui 

isolamento térmico. Já no caso de B, Clínica Origen, não foi possível identificar se há 

material isolante sobre a laje de teto da unidade. 

 

Não foram encontradas outras variedades de elementos isolantes especiais, ou 

outros materiais que pudessem acarretar em ganhos térmicos excessivos para os 
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ambientes internos, exceto no caso das unidades D e E que apresentam circulações 

de serviço com vedação em chapa metálica e grandes áreas envidraçadas. A 

homogeneidade de acabamentos e de revestimentos se deve especialmente à rígida 

normatização para controle de infecção estabelecida pela RDC nº 50, a qual 

determina que:   

 

Os materiais adequados para o revestimento de paredes, pisos e 
tetos de ambientes de áreas críticas e semicríticas92 devem ser 
resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes [...]. Devem ser 
sempre priorizados para as áreas críticas mesmo nas áreas 
semicríticas, materiais de acabamento que tornem as superfícies 
monolíticas, com o menor número possível de ranhuras ou frestas, 
mesmo após o uso e limpeza frequentes (ANVISA, 2004, p. 120). 

 

Tendo em vista o acima exposto, bem como os critérios de seleção apresentados, 

no que diz respeito às características físicas das unidades visitadas, o bloco 

cirúrgico Prof. Antônio Dilson (D) apresentou com maior frequência dados que 

indicam maior potencial para redução da carga térmica dos seus ambientes 

interiores, a partir de proposições arquitetônicas.  

 

Ao se considerar similares os materiais de construção e de acabamento dos blocos 

analisados, bem como os tipos de vidro empregados em seus vãos de iluminação, 

apresentam-se como principais fatores determinantes desta indicação: o maior 

período de insolação da unidade, sua tipologia diferenciada, a qual permitirá 

escolhas diversificadas das áreas a serem simuladas, além dos grandes panos de 

vidro e vedações em chapa metálica sem proteção solar ou sombreamento por 

edificações vizinhas e/ou vegetação arbórea, os quais contribuem significativamente 

para o acréscimo de carga térmica em seus ambientes interiores. 

 

Em prosseguimento à análise comparativa entre as unidades, com relação aos 

dados de sistemas e equipamentos foram verificados fatores relativos a climatização 

e iluminação artificiais, focos cirúrgicos e equipamentos. Para os fins desta pesquisa, 

considera-se que quanto maior o número de ambientes climatizados artificialmente, 

                                            
92

 Áreas críticas são os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se 
realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes 
imunodeprimidos. Áreas semicríticas são todos os compartimentos ocupados por pacientes com 
doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas (ANVISA, 2004, p. 112). 
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maior será a abrangência das simulações realizadas. Dentre as seis unidades 

visitadas, quatro (A, C, E e F) possuem climatização artificial somente nos ambientes 

em que são realizados procedimentos com pacientes. O bloco cirúrgico da Clínica 

Origen (B) e o bloco cirúrgico prof. Antônio Dilson (D), por outro lado, possuem todos 

os ambientes climatizados – no primeiro há saída de ar frio no forro de todos os 

cômodos; no segundo, alguns dos ambientes de apoio não possuem saída de ar frio 

direta, o que implica em recebê-lo através de outras áreas. 

 

Ainda com relação à climatização artificial, a potência nominal total dos 

equipamentos de ar condicionado com relação à área atendida (BTU/m2) é bastante 

parecida para todas as unidades visitadas, com variação entre 907,5 BTU/m2 a 

1103,1 BTU/m2. Entre as duas unidades com maior número de ambientes 

climatizados, o bloco cirúrgico Prof. Antônio Dilson (D) permanece com os 

equipamentos de ar condicionado ligados por tempo significativamente superior aos 

da Clínica Origen (B), sendo 18 a 20 horas diárias para o primeiro e 11 horas por dia 

para o segundo. 

 

A análise comparativa das informações levantadas para as lâmpadas e luminárias, 

por sua vez, indica que as unidades visitadas possuem sistema de iluminação 

artificial semelhante. Primeiramente, verifica-se que 100% dos ambientes de todos 

os blocos cirúrgicos são iluminados artificialmente. A potência total dos sistemas por 

unidade de área, exceto por dois extremos de 5,9 W/m2 e 11,9 W/m2, permanece 

próxima dos 7 W/m2. Desse modo, o tempo de acionamento diário das luminárias é 

considerado fator de diferenciação entre as unidades, sendo que o bloco cirúrgico 

Prof. Antônio Dilson (D) apresenta a maior demanda, com utilização das lâmpadas 

durante as 24 horas do dia, na maior parte de seus ambientes internos.  

 

Os focos cirúrgicos, por sua vez, concentram-se nas salas de cirurgia e, no caso do 

Centro Obstétrico (E), também nas salas de parto e de recuperação pós-anestésica. 

Estes equipamentos representam uma significativa contribuição para o acréscimo de 

carga térmica dos ambientes a que atendem, o que pode ser verificado ao se 

comparar a sua potência nominal/m2 com aquela verificada para as luminárias 

utilizadas na iluminação geral. Dentre as unidades visitadas, aquelas que 

apresentam maior acionamento diário dos focos cirúrgicos são o bloco cirúrgico Prof. 
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Antônio Dilson (D) e o Centro Obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo (E), 

ambos com 18 a 20 horas/dia de uso. 

 

Com relação à disponibilidade de dados de potência nominal dos sistemas e 

equipamentos, fator fundamental para a qualidade dos resultados das simulações de 

carga térmica e consumo energético, em todas as unidades foi possível identificar a 

carga instalada de climatização, iluminação artificial e dos focos cirúrgicos – à 

exceção dos focos cirúrgicos móveis do Centro obstétrico do Hospital São Vicente 

de Paulo (E). 

 

Durante a realização das visitas aos hospitais verificou-se que equipamentos com 

maior tempo de uso (mais antigos) muitas vezes não trazem etiquetas com dados e 

características elétricas, os quais são comumente encontrados no próprio corpo dos 

equipamentos mais novos. Acrescenta-se a este panorama o fato de os 

estabelecimentos, em alguns casos, não possuírem os manuais de uso e operação 

dos equipamentos, os quais constituem uma segunda fonte de informações. 

 

Considerando-se que para fins de cálculo de carga térmica de ambientes internos o 

ideal seja ter em mãos os dados reais de potência nominal de cada equipamento, 

uma vez que valores não encontrados deverão ser estimados, procurou-se identificar 

as unidades em que foi possível coletar a maior quantidade possível de potência 

nominal dos equipamentos levantados. Os blocos cirúrgicos do Hospital Belvedere 

(A) e do Hospital São Geraldo (F) foram considerados “excelentes” (mais de 80% de 

dados disponíveis). O bloco cirúrgico do hospital Sofia Feldman (C), bem como o 

bloco cirúrgico e o bloco obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo (D e E) 

obtiveram classificação “bom” (entre 60% e 80% de dados disponíveis). Já o bloco 

cirúrgico da Clínica Origen (B) foi considerado “regular” (menos de 60% de dados 

disponíveis). 

 

Observa-se ainda que as unidades D e E apresentam o maior tempo de uso diário 

dos equipamentos, entre 18h/dia e 24h/dia, o que acarreta em maior carga térmica 

para suas diversas áreas e maior consumo energético com ar condicionado. 
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Finalmente, de modo a analisar os meios de execução operacional e de 

documentação para a etapa de simulações, foram comparadas a facilidade de 

acesso às unidades, a disponibilidade de equipe de manutenção e a receptividade 

da equipe presente. Dentre as unidades visitadas, foram consideradas satisfatórias 

nos três quesitos mencionados: o bloco cirúrgico do Hospital Belvedere (A), bloco 

cirúrgico Prof. Antônio Dilson (D) e o bloco cirúrgico do Hospital São Geraldo (F). 

 

Baseado na análise comparativa apresentada, conclui-se que o bloco cirúrgico Prof. 

Antônio Dilson (D) apresenta de maneira mais recorrente características indicativas 

do potencial de aplicação de medidas para redução do consumo com ar 

condicionado, com disponibilidade de dados suficientes para realização das 

simulações propostas, bem como com boas condições de acesso ao local.  

 

Devido ao porte e à complexidade do bloco cirúrgico selecionado, para viabilizar a 

realização do estudo proposto, optou-se pela delimitação da sua ala norte como 

objeto das simulações no software Tas Simulator. A orientação das fachadas 

principais desta ala – nordeste e sudoeste – indica que estas recebem sol direto, a 

primeira no período da manhã e a segunda no período da tarde, durante o ano todo.  

 

Do mesmo modo, seus ambientes (salas de cirurgia 1 a 5, recuperação pós-

anestésica, área de troca de macas, salas auxiliares e circulações de serviço com 

panos de vidro nas fachadas) permanecem em pleno funcionamento entre 18h/dia a 

24h/dia, durante as quais permanecem acionados seus sistemas de climatização e 

iluminação artificiais, focos cirúrgicos e equipamentos diversos. Na segunda etapa 

de estudos de caso serão apresentadas as diretrizes de modelagem 3D93 no 

software Tas Simulator, e de entrada de dados de clima, carga térmica, materiais, 

sistema de climatização e outros, seguindo-se à apresentação dos resultados 

alcançados e considerações finais. 

                                            
93

 Relativo a tridimencional. 
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4. ESTUDO DE CASO, 2ª ETAPA: simulações propostas 

 

De maneira geral, o grande desafio de um projeto de arquitetura 
comprometido com as questões ambientais e energéticas é 
encontrar o equilíbrio entre conforto, custo e impacto ambiental. A 
simulação de desempenho térmico e energético tem o papel de 
testar as diferentes possibilidades de projeto, sendo comparadas até 
que se encontre o ponto ideal. [...] A simulação permite conhecer o 
comportamento de uma edificação antes de ser construída ou 
reformada, de maneira que várias alternativas sejam investigadas e 
comparadas, conduzindo o projeto à otimização de processos a fim 
de reduzir o consumo de energia. Simular é muito mais barato e 
rápido do que a experimentação [...] (DE BENEDETTO, 2007, p. 12). 

 

4.1 Tas Simulator – software para análise térmica e energética de 

edificações 
 

 

Para as simulações propostas na presente pesquisa, será empregado o programa 

computacional Tas Simulator V8i, versão 9.2.1 da Environmental Design Solutions 

Limited (EDSL) e Bentley Systems, através de licença educacional da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Este software, composto 

pelos módulos Tas Manager, Tas 3D Modeler, Tas Building Simulator e Tas Result 

Viewer representa uma ferramenta de análise do desempenho térmico e energético 

de edificações ventiladas naturalmente ou não, dotadas de sistemas de aquecimento 

ou de resfriamento artificial do ar. 

 

O Tas é um programa com boa interface gráfica e de fácil utilização. 
[...] Os resultados são gerados já em tabelas e gráficos. Dessa forma 
o usuário consegue visualizar facilmente seu modelo e os gráficos 
resultantes da simulação, sendo um processo mais dinâmico e 
seguro, no sentido de fácil identificação de possíveis erros na 
entrada de dados (DE BENEDETTO, 2007, p. 11). 

 

Segundo informações contidas no site da Environmental Design Solutions Limited 

(EDSL)94, o Tas Simulator é reconhecido como programa computacional de 

modelagem energética e ambiental de edificações (Building Energy and 

                                            
94

 <http://www.edsl.net/main/Software/Validation.aspx>. 

http://www.edsl.net/main/Software/Validation.aspx
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Environmental Modelling Software – BEEM), apropriado para cálculo energético e 

previsão de consumo de energia elétrica. A confiabilidade dos dados fornecidos por 

este software atesta-se através de testes empíricos realizados em ambientes 

controlados e de monitoramento de edificações para comparação com dados 

simulados. 

 

Sua validação confirma-se ainda pela aprovação para emissão de Certificado de 

Desempenho Energético (Energy Performance Certificate – EPC) para edificações 

no Reino Unido, através do Department for Communities and Local Government, 

departamento de suporte ao governo e à comunidade britânicos95.  

 

Do mesmo modo, a American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers (ASHRAE), sociedade norte-americana de tecnologia da construção 

reconhecida internacionalmente, com foco em sistemas prediais de condicionamento 

de ar e eficiência energética em edificações, aprova e reconhece o Tas Simulator 

para testes relativos à envoltória de edificações e ao desempenho de equipamentos 

de aquecimento, ventilação e ar condicionado (heating, ventilation and air 

conditioning equipment – HVAC) 96.  

 

Em complementação, segundo informado na página da Bentley Systems na 

internet97, o Tas Simulator é aceito para emissão do certificado LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design), selo criado pelo U.S. Green Building Council, 

amplamente utilizado em todo o mundo, inclusive no Brasil. 

 

 

4.1.1 Modelagem e simulação no Tas Simulator 

 

 

Em linhas gerais, o trabalho com o software selecionado é desenvolvido em três 

etapas. A partir do módulo Tas Manager, que permite acessar arquivos, pastas e 

                                            
95

 <http://www.edsl.net/main/Software/Validation.aspx>. 

96
 <http://www.edsl.net/main/Software/Validation.aspx>. 

97
 <http://apps.bentley.com/studentserver/home/index>. 

http://www.edsl.net/main/Software/Validation.aspx
http://www.edsl.net/main/Software/Validation.aspx
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bancos de dados, inicializa-se o 3D Modeler, no qual procede-se à criação do 

modelo tridimensional do objeto de estudo. Neste módulo, são especificados a 

localização da edificação (latitude, longitude e fuso horário), orientação com relação 

ao norte geográfico, número de pavimentos, altura dos pés-direitos, paredes, pisos e 

tetos, bem como localização e dimensionamento de janelas e portas. Os diferentes 

materiais que compõem as camadas dos elementos construtivos – uma parede pode 

ser composta, por exemplo, por camadas de pintura, argamassa e tijolo – bem como 

suas características térmicas são especificadas posteriormente, no módulo Tas 

Building Simulator.  

 

Ainda no módulo Tas 3D Modeler definem-se as zonas térmicas da edificação, ou 

seja, os ambientes ou áreas dos quais deseja-se obter resultados quando da 

realização das simulações. Em um segundo momento, no Tas Building Simulator, as 

zonas serão associadas a condições internas de cargas térmicas, regime de 

funcionamento, sistemas de condicionamento ambiental e outros. 

 

Uma vez realizadas as configurações pertinentes ao 3D Modeler, exporta-se o 

modelo para o Tas Building Simulator. Neste módulo são acrescidos os demais 

dados necessários para a realização das simulações, conforme o caso. Em 

consonância com o exposto no item 2.3 desta dissertação, os dados de entrada98 do 

software são relativos ao tipo de clima do local de implantação, entorno imediato, 

características térmicas dos elementos construtivos e carga térmica gerada por 

elementos internos à edificação, tais como presença humana, sistema de iluminação 

artificial e equipamentos. 

 

Os resultados das simulações são visualizados no módulo Tas Result Viewer, que 

permite a verificação de processos de ganhos e perdas de calor, dados de 

temperatura, umidade, consumo energético e outros separadamente, para cada 

ambiente ou área (zonas térmicas) da edificação. Os dados de saída 

disponibilizados são de clara e rápida visualização, já que encontram-se 

                                            
98 

Dados de entrada são aqueles fornecidos pelo usuário, de modo a prover informações suficientes 
ao software, para que este realize a simulação. Os dados de saída, por sua vez, são fornecidos pelo 
software, após finalizada a simulação. A partir da análise dos dados de saída o usuário poderá optar 
por uma ou outra solução de projeto. 
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organizados em tabelas e quadros, bem como possibilitam ampla verificação do 

comportamento térmico e energético da edificação, uma vez que são informados 

hora a hora para todos os dias do ano. 

 

 

4.2 Modelagem e simulação da ala norte do Bloco Cirúrgico Prof. 

Antônio Dilson  
 

 

Conforme descrito no item 3.6, a ala norte do Bloco Cirúrgico Professor Antônio 

Dilson, localizada no quinto pavimento do Hospital São Vicente de Paulo do 

Complexo Hospitalar das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi 

selecionada para realização das simulações de carga térmica e de consumo 

energético para arrefecimento do ar em seus ambientes internos. 

 

Devido à necessidade de delimitação dos objetos de análise, a verificação de 

resultados alcançados volta-se especificamente para as circulações de serviço 1 e 2 

e para as salas de cirurgia 1, 3 e 5, indicadas na FIG. 50 a seguir. 

 

 

FIGURA 50 - Ala norte Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson, sem escala 
Fonte: BRASIL et al., 2011.

 99
 (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e 

alteração no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 
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 BRASIL, Antônio et al. Projeto de Arquitetura, 5º pavimento. 2011. 03 pranchas. Projeto 
arquitetônico fornecido pelo Hospital das Clínicas em formato eletrônico. Não publicado. 
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As circulações de serviço 1 e 2, com amplas janelas sem proteção solar em todo seu 

comprimento, ainda que não climatizadas, apresentam interferência direta na carga 

térmica e no consumo energético com climatização artificial dos demais ambientes 

da ala. A circulação de serviço 1 encontra-se voltada para sudoeste e possui peitoris 

em alvenaria de tijolo furado. A circulação de serviço 2, com orientação nordeste, 

apresenta peitoris em chapa de aço no seu segmento mais extenso e de alvenaria 

de tijolo furado no segmento menor. 

 

A escolha das salas de cirurgia visa permitir primeiramente a comparação direta dos 

resultados, visto que se tratam de ambientes de mesmo uso e com área interna 

bastante aproximada. Por outro lado, cada uma delas apresenta uma peculiaridade: 

a sala 1, com orientação sudoeste, não é adjacente às circulações de serviço e uma 

de suas paredes faz parte da fachada da edificação; a sala 3, também voltada para 

sudoeste, divide uma parede com a circulação de serviço 1; já a sala 5, no lado 

nordeste da ala, é adjacente à circulação de serviço 2.  

 

Observa-se ainda que em todos os casos as salas de cirurgia selecionadas possuem 

acesso a uma sala auxiliar e são vizinhas a ambientes climatizados, tais como 

circulação interna, sala de recuperação pós-anestésica, área de troca de macas e 

outras salas de cirurgia, os quais possuem controle de temperatura e umidade do ar 

interno.  

 

Nos itens a seguir serão apresentados os parâmetros utilizados durante a 

construção do modelo 3D, entrada de dados e resultados obtidos, primeiramente 

para a situação atual da edificação em análise, com posterior proposição de 

estratégias que visam a redução da carga térmica dos ambientes e consequente 

redução do consumo energético para arrefecimento do ar.  
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4.2.1 Modelo geométrico – módulo Tas 3D modeler 

 

 

A delimitação das áreas para modelagem partiu do pressuposto de que as trocas de 

calor ocorrem entre os ambientes da edificação e entre estes e a área externa à 

mesma. Nesse sentido, optou-se por incluir no modelo, além da ala norte do quinto 

pavimento, as demais áreas a ela adjacentes – considerando inclusive o quarto e o 

sexto pavimentos – as quais encontram-se identificadas por meio de hachuras na 

FIG. 51 a seguir.  

 

Incluiu-se ainda o perímetro total das alas sul, leste e oeste, de modo a evitar fluxos 

de calor entre a área externa e os ambientes internos da edificação através de 

paredes que não fazem parte da envoltória, bem como para considerar os 

sombreamentos proporcionados por uma ala sobre a outra e a influência de cada 

uma delas na quantidade de radiação difusa que chega até a ala em estudo. 

 

Os dados de localização e de orientação da edificação com relação ao norte 

geográfico foram determinados em conformidade com as informações contidas no 

projeto fornecido pela instituição (ANEXO E), bem como com os dados do arquivo 

climático utilizado (o qual será visto em maiores detalhes no módulo seguinte) e 

encontram-se listados a seguir: 

 

 Orientação (ângulo do norte geográfico em relação ao eixo vertical): 45º, 

 Latitude: -19,93º N100, 

 Longitude: -43,93º E, 

 fuso horário: -3,0. 

 

 

                                            
100

 O sinal de negativo (“-“) indica que a latitude e a longitude são 19,93º sul e 43,93º oeste, 
respectivamente. As indicações “N” e “E” são padrão do programa Tas Simulator. 
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a) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 

 

1- Troca de macas, 

2- Sala cirurgia 1, 

3- Sala auxiliar 1, 

4- Circulação  serv.1, 

5- Sala cirurgia 2, 

6- Sala cirurgia 3, 

7- Sala auxiliar 2, 

8- Circulação serv. 3, 

9- Sala cirurgia 4, 

10- Sala auxiliar 3, 

11- Sala cirurgia 5, 

12- Recuperação pós-

anestésica, 

13- Circulação serv. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

 

 

  
FIGURA 51 - Hospital São Vicente de Paulo: áreas modeladas, sem escala 
a) Quarto pavimento; b) Quinto pavimento; c) Sexto pavimento. 
Fonte: BRASIL et al., 2011

101
. (Houve alteração nas ilustrações com rearranjo dos desenhos de 

acordo com o modelo realizado no software Tas Simulator). 
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 BRASIL, Antônio et al. Projeto de Arquitetura, 5º pavimento. 2011. 03 pranchas. Projeto 
arquitetônico fornecido pelo Hospital das Clínicas em formato eletrônico. Não publicado; BRASIL, 
Antônio et al. Levantamento de área física. 2008. 13 pranchas. Levantamento cadastral fornecido 
pelo Hospital das Clínicas em formato eletrônico. Não publicado. 
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Os elementos construtivos (paredes, lajes, portas e janelas), por sua vez, foram 

diferenciados pela sua espessura e materiais constituintes, bem como pelos tipos de 

revestimentos e suas cores – os quais são apresentados por pavimento, ala e 

ambiente no QUADRO 36 – para posterior associação a seus respectivos 

coeficientes térmicos no módulo Tas Building Simulator. As FIG. 52 e 53 ilustram o 

modelo construído. 

 

 

 

 FIGURA 52 - Modelo 3D do Hospital São Vicente de Paulo, 4º, 5º e 6º pavimentos. 
 Fonte: Modelo elaborado pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

 

 FIGURA 53 - Modelo 3D do Hospital São Vicente de Paulo, 4º, 5º e 6º pavimentos. 
 Fonte: Modelo elaborado pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

 



 

 

 
QUADRO 36                                                                                                                                                                                                                                  

Materiais de construção, revestimento e cor – alas norte, sul, leste e oeste – quarto, quinto e sexto pav. do Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 
(continua) 

Pavimento/Ala 
Elemento 
Construtivo 

Localização (ambientes) Material Construção Revestimento Cor 

 
4º pavimento, 
ala norte 

 
Paredes 

 
Circulação interna 

 
Tijolo cerâmico 

 
Pintura 

 
Bege claro 

Sanitários e banheiros Tijolo cerâmico Cerâmica Branca 

Demais ambientes Tijolo cerâmico Laminado melamínico  Bege claro 

Externas (envoltória) Tijolo cerâmico Cerâmica Bege claro/Verde médio 

Pisos
a
 Todos Concreto armado Marmorite Bege claro 

Tetos
a
 Todos Concreto armado Pintura Branca 

4º pavimento, 
alas sul e 
oeste 

Paredes Área considerada para 
simulação ( FIG. 51). 

Tijolo cerâmico Cerâmica
b
 Bege claro/Verde médio 

Pintura
c
 Bege claro 

Pisos
a
 Concreto armado Marmorite Bege claro 

Tetos
a
 Concreto armado Pintura Branca 

4º pavimento, 
ala leste 

Paredes Área considerada para 
simulação ( FIG. 51). 

Tijolo cerâmico Cerâmica
b
 Bege claro/Verde médio 

Pintura
c
 Bege claro 

Chapa de aço Pintura
b c

 Branca 

Pisos
a
 Concreto armado Marmorite Bege claro 

Tetos
a
 Concreto armado Pintura Branca 

 
 

2
1

4
 



 

 

QUADRO 36                                                                                                                                                                                                                            
Materiais de construção, revestimento e cor – alas norte, sul, leste e oeste – quarto, quinto e sexto pav. do Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

(continua) 

Pavimento/Ala 
Elemento 
Construtivo  

Localização (ambientes) Material Construção Revestimento Cor 

 
5º pavimento, 
ala norte 

 
Paredes 

 
Circulação externa 

 
Tijolo cerâmico 

 
Cerâmica

b
 

 
Bege claro/Verde médio 

Pintura
c
 Bege claro 

Chapa de aço Pintura
b c

 Branca 

Salas auxiliares Tijolo cerâmico Pintura Bege claro 

Demais ambientes Tijolo cerâmico Laminado melamínico  Verde claro 
 

Pisos
a
 Todos Concreto armado Marmorite Bege claro 

Tetos
a
 Todos

d
 Concreto armado Pintura Branca 

 
5º pavimento, 
ala sul e oeste 

Paredes Área considerada para 
simulação ( FIG. 51). 

Tijolo cerâmico Cerâmica
b
 Bege claro/Verde médio 

Pintura
c
 Bege claro 

Pisos
a
 Concreto armado Marmorite Bege claro 

Tetos
a
 Concreto armado Pintura Branca 

 
5º pavimento, 
ala leste 

Paredes Circulação externa Tijolo cerâmico Cerâmica
b
 Bege claro/Verde médio 

Pintura
c
 Bege claro 

Chapa de aço Pintura
b c

 Branca 

Circulação interna Tijolo cerâmico Laminado melamínico  Verde claro 

Pisos
a
 Área considerada para 

simulação ( FIG. 51). 
Concreto armado Marmorite Bege claro 

Tetos
a
 Concreto armado Pintura Branca 

 
 

2
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QUADRO 36                                                                                                                                                                                                                            
Materiais de construção, revestimento e cor – alas norte, sul, leste e oeste – quarto, quinto e sexto pav. do Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

(conclusão) 

Pavimento/Ala 
Elemento 
Construtivo 

Localização (ambientes) Material Construção Revestimento Cor 

 
6º pavimento 

 
Paredes 

 
Alas norte, sul e oeste 

 
Tijolo cerâmico 

 
Cerâmica

b
 

 
Bege claro/Verde médio 

Pintura
c
 Bege claro 

Ala leste Tijolo cerâmico Cerâmica
b
 Bege claro/Verde médio 

Pintura
c
 Bege claro 

Chapa de aço Pintura
b c

 Branca 
 

Pisos
a
 Área considerada para 

simulação ( FIG. 51). 
Concreto armado Marmorite Bege claro 

Tetos
a
 Concreto armado Pintura Branca 

4º, 5º e 6º, alas 
norte, sul, leste 
e oeste 

Portas Todos Madeira compensada Laminado melamínico  Bege claro
e
 

Verde claro
e 

 

Janelas Todos Vidro liso 4mm _ Incolor 

Esquadria metálica _ Preta 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  

a) As lajes entre os pavimentos são compostas da seguinte maneira: laje de concreto esp. 10cm + colchão de ar esp. 40cm + laje de concreto esp. 
10cm. Nos ambientes indicados acrescenta-se forro de gesso a 20cm do teto. 

b) Revestimento externo. 
c) Revestimento interno. 
d) Considerar forro de gesso para a circulação interna e ambientes de atendimento da ala norte e circulação interna da ala leste. 
e) Bege claro: 4º pavimento; verde claro: 5º e 6º pavimentos. 

 

2
1
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Observa-se que devido ao número elevado de janelas existentes nas fachadas da 

edificação, bem como à grande variedade de dimensões das mesmas, optou-se por 

considerar o somatório das áreas envidraçadas por fachada, e não cada janela 

individualmente, de modo a não sobrecarregar o modelo e evitar possíveis falhas 

nas simulações (FIG. 52 e 53). 

 

Com relação ao zoneamento térmico adotado (FIG. 54, 55 e 56), cada ambiente ou 

área considerada foi associada a uma determinada zona. Caso um ambiente da 

edificação não possua uma zona térmica atribuída, este será considerado apenas 

como barreira para cálculo de sombras102, sem influenciar na carga térmica dos 

demais, o que não faz parte das diretrizes de construção do modelo apresentado. 

 

Por outro lado, uma vez que a análise proposta se restringe aos ambientes da ala 

norte do quinto pavimento, procurou-se limitar o número de zonas no quarto e no 

sexto pavimentos, bem como nas alas sul, leste e oeste do quinto pavimento. Desse 

modo, alguns grupos de ambientes e/ou alas encontram-se associados à mesma 

zona térmica, conforme será descrito em seguida. 

 

Para definição do zoneamento do modelo, primeiramente identificaram-se os 

ambientes e alas que são climatizados artificialmente, os quais – à exceção 

daqueles pertencentes à ala norte do quinto pavimento, cujo regime de 

funcionamento foi considerado separadamente – mantêm temperatura e umidade 

constantes nas 24 horas do dia. 

 

Em seguida, conforme o tipo de atividade desenvolvida nas diversas áreas que 

compõem o modelo, bem como de acordo com sua maior ou menor interferência na 

carga térmica da ala em estudo – as zonas adjacentes à ala norte do quinto 

pavimento fazem trocas de calor diretamente com a mesma, seja através de 

paredes, lajes ou contiguidade entre ambientes – estas foram distribuídas entre 

zonas térmicas diferenciadas.  

 

                                            
102

 DE BENEDETTO, Gisele Saveriano. Tas (manual de modelagem e entrada de dados). [São 
Paulo], 2006. 27 f. Não publicado. 
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Os parâmetros específicos de condições internas para cada zona térmica serão 

vistos em maiores detalhes no módulo seguinte. A FIG. 54 ilustra o zoneamento 

definido para o quarto pavimento, o qual foi dividido entre seis zonas, conforme lista-

se abaixo: 

 

 PAV 4 oeste 1: ambientes administrativos, 

 PAV 4 oeste 2: banco de leite, 

 PAV 4 oeste 3: unidade neonatal, 

 PAV 4 norte: unidade de internação de ginecologia e obstetrícia, adjacente 

(logo abaixo) à área de interesse, 

 PAV 4 sul: unidade de internação de ginecologia e obstetrícia, 

 PAV 4 leste: bloco obstétrico (vide item 3.5.3). 

 

No quinto pavimento (FIG. 55), ala norte, cada ambiente foi associado a uma zona 

térmica, de modo a possibilitar a obtenção de resultados das simulações para cada 

um deles separadamente sempre que necessário. À exceção das circulações de 

serviço e salas auxiliares, todos os demais ambientes são climatizados 

artificialmente, considerados com temperatura e umidade controladas durante seu 

horário de funcionamento. 

 

 PAV 4 oeste 1  PAV 4 oeste 2  PAV 4 oeste 3 
 PAV 4 norte   PAV 4 sul  PAV 4 leste 
 
FIGURA 54 - Zonas térmicas do quarto pavimento do Hospital São Vicente de Paulo 
Fonte: Modelo elaborado pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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 PAV 5 oeste  PAV 5 cirurgia 4  PAV 5 circulação interna 2 
 PAV 5 sul  PAV 5 sala auxiliar 3  PAV 5 leste 1 
 PAV 5 troca de macas  PAV 5 cirurgia 5  PAV 5 circulação serv. L 1 
 PAV 5 cirurgia 1  PAV 5 recup. pós-anestésica  PAV 5 circulação serv. L 2 
 PAV 5 sala auxiliar 1  PAV 5 circulação serv. 1  PAV 5 circulação serv. L 3 
 PAV 5 cirurgia 2  PAV 5 circulação serv. 2  PAV 5 leste 2 
 PAV 5 cirurgia 3  PAV 5 circulação serv. 3  PAV 5 leste 3 
 PAV 5 sala auxiliar 2  PAV 5 circulação interna 1   
 
FIGURA 55 - Zonas térmicas do quinto pavimento do Hospital São Vicente de Paulo 
Fonte: Modelo elaborado pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

Para a ala leste do quinto pavimento, optou-se pelo zoneamento por grupo de 

ambientes, diferenciando-se as circulações de serviço e demais ambientes não 

climatizados daqueles providos de ar condicionado, conforme enumerado a seguir: 

 PAV 5 leste 1 e PAV 5 leste 2, 

 PAV 5 circulação serv. L 1, 2 e 3, 

 PAV 5 circulação interna 2, 

 PAV 5 leste 3 (salas de cirurgia e alguns ambientes administrativos – vide 

anexo H). 

 

Observa-se que as circulações de serviço e circulações internas das alas norte e 

leste do quinto pavimento, ainda que integradas espacialmente, foram divididas 

entre zonas diferenciadas, uma vez que os resultados das simulações são referentes 

a um ponto no centro geométrico de cada zona103. Desse modo, optou-se por dividi-

las em trechos, o que além de permitir obter resultados diferenciados para cada 

                                            
103

 DE BENEDETTO, Gisele Saveriano. Tas (manual de modelagem e entrada de dados). [São 
Paulo], 2006. 27 f. Não publicado. 
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orientação da edificação, contribui para evitar quaisquer falhas de simulação 

decorrentes da definição de uma zona com formato excessivamente extenso e 

irregular. 

 

A ala sul do quinto pavimento, que faz parte do bloco cirúrgico e é climatizada 

artificialmente, e a ala oeste, composta por ambientes de ensino e pesquisa voltados 

à propedêutica médica, não climatizada, foram associadas a uma zona térmica cada. 

 

O sexto pavimento, por sua vez, foi dividido entre três zonas térmicas, conforme 

pode ser verificado na FIG. 56: 

− PAV 6 norte: centro de tratamento intensivo pediátrico, com ambientes 

adjacentes (logo acima) à ala norte do quinto pavimento, 

− PAV 6 sul e leste: unidade de internação pediátrica, 

− PAV 6 oeste: propedêutica médica. 

 

 

 PAV 6 norte  PAV 6 sul e leste  PAV 6 oeste 
 
FIGURA 56 - Zonas térmicas do sexto pavimento do Hospital São Vicente de Paulo 
Fonte: Modelo elaborado pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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4.2.2 Entorno imediato, dados climáticos, materiais de construção e 

condições internas – módulo Tas Building Simulator 

 

 

Após a construção do modelo, este é exportado para o módulo Tas Building 

Simulator para receber as demais configurações necessárias à realização das 

simulações propostas.  

 

Primeiramente são definidas algumas características do entorno imediato da 

edificação, bem como o número de dias de pré-condicionamento necessários para 

“aclimatar” o modelo 3D. Segundo orientações contidas no manual do software 

utilizado, este considera como ponto inicial de simulação todas as zonas com 

temperatura interna do ar a 18ºC e temperatura externa conforme o arquivo climático 

utilizado. Uma vez que é necessário algum tempo para que tais condições iniciais 

possam ser consideradas insignificantes, são recomendados pelo menos 15 dias de 

pré-condicionamento para todas as edificações, ou um prazo de até 30 dias, no caso 

de edifícios “pesados”, com maior inércia térmica (Bentley Tas Simulator V8i, 2011. 

Building Simulator Manual). 

 

Os dados do entorno solicitados são a refletância solar do solo adjacente, altura 

predominante das edificações vizinhas, tipo de terreno e concentração de poluentes 

presentes no ar. Os valores considerados para o modelo em análise encontram-se 

listados abaixo. 

 

 Número de dias de pré-condicionamento: 15, 

 Refletância solar do solo adjacente: 0,35 – piso cimentado104, 

 Altura predominante das edificações vizinhas: 12,0m, observada no local, 

 Tipo de terreno: city (cidade). As opções disponíveis são open, rural, town e 

city, em ordem crescente de adensamento e altimetria das edificações, 

 Concentração de poluentes no ar: 350 ppm (partes por milhão). Foi mantido o 

padrão do software devido à indisponibilidade de ensaio específico. 

                                            
104

 Baseado nos dados da NBR 15220: desempenho térmico de edificações – parte 2, em que consta 

o coeficiente de absorção da radiação solar (α) do concreto aparente como 0,65 – 0,80 

(ABNT, 2003b, p.8). 
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4.2.2.1 Arquivo climático 

 

 

O arquivo climático utilizado nas simulações baseia-se em dados do 5º Distrito de 

Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia, localizado à Avenida do 

Contorno 8159, bairro Cidade Jardim, em Belo Horizonte, a uma distância linear de 

aproximadamente 2,5Km do Hospital São Vicente de Paulo. O Ano Climático de 

Referência105, segundo sua autora, é 1995 e considera “dados a partir do ano de 

1986, ano em que a estação se transferiu para sua atual sede, até o ano de 2000” 

(PEREIRA, 2004, p. 47).  

 

O arquivo climático fornece a localização da cidade de implantação (latitude, 

longitude e altitude), fuso horário, temperatura do solo no local (ºC) e demais dados 

hora a hora para todos os dias do ano de referência, conforme lista-se a seguir: 

 

 Radiação solar incidente global (W/m2), 

 Radiação solar difusa (W/m2), 

 Grau de nebulosidade (0 a 1)106, 

 Temperatura de bulbo seco (ºC)107, 

 Umidade relativa (%), 

 Velocidade do vento (m/s), 

 Direção do vento em graus. 

 

 

As FIG. 57 e 58 apresentam os gráficos fornecidos pelo arquivo de clima utilizado 

para o solstício de verão (dia nº 355 do ano, ou 22 de dezembro) e para o solstício 

de inverno (dia nº 172 do ano, ou 21 de junho). 

                                            
105

 O Ano Climático de Referência, ou ‘Test Reference Year’ (TRY), constitui-se de um arquivo com 
dados climáticos horários de um ano típico usado por ‘softwares’ de simulação de desempenho. 
Baseia-se na eliminação de anos de dados, os quais contêm temperaturas médias mensais extremas 
(altas ou baixas), até permanecer um ano, somente (GOULART. S.V.G; LAMBERTS, R.; FIRMINO, 
S., 1998 apud PEREIRA, 2004, p. 47). 

GOULART. S.V.G; LAMBERTS, R.; FIRMINO, S. Dados Climáticos para Projeto e Avaliação 
Energética de Edificações para 14 Cidades Brasileiras. Florianópolis: Núcleo de Pesquisa em 
Construção/UFSC, 1998. 345 p. 2. Ed. 

106
 O Grau de nebulosidade varia de 0 (céu claro) a 1 (completamente nublado). Utilizado para 

estimar a radiação de onda longa da abóbada celeste durante a simulação (Bentley Tas Simulator 
V8i, 2011). 

107
 Temperatura de bulbo seco: temperatura do ar medida por um termômetro com dispositivo de 

proteção contra a influência da radiação térmica (ABNT, 2003a, p. 5). 
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           FIGURA 57 - Dados do ano climático de referência, para Belo Horizonte/MG, verão 
           Fonte: PEREIRA, 2004. Arquivo fornecido por meio de mensagem pessoal.

108
 

 

 

           FIGURA 58 - Dados do ano climático de referência para Belo Horizonte/MG, inverno 
           Fonte: PEREIRA, 2004. Arquivo fornecido por meio de mensagem pessoal. 

                                            
108

 PEREIRA, Iraci Miranda (iraci.pereira@ymail.com). Mestrado_Clarissa [mensagem pessoal]. 
Mensagem recebida por clarissaarquiteta@gmail.com em 07 nov. 2012. 

mailto:clarissaarquiteta@gmail.com
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4.2.2.2 Características térmicas dos materiais de construção 

 

 

Com relação às características térmicas dos materiais de construção utilizados, por 

sua vez, a depender do seu tipo – opaco, transparente ou gasoso – o software Tas 

Simulator requer que sejam informados os seguintes dados: 

 

Materiais opacos: 

 Espessura (mm), 

 Condutibilidade térmica (W/mºC), 

 Calor específico (J/KgºC), 

 Densidade (Kg/m3), 

 Fator de difusão de vapor109, 

 Refletância solar110, 

 Refletância de luz visível111, 

 Emissividade. 

 

Materiais transparentes: 

 Espessura (mm), 

 Condutibilidade térmica (W/mºC), 

 Fator de difusão de vapor, 

 Transmitância solar112, 

 Transmitância de luz visível113, 

 Refletância solar, 

 Refletância de luz visível, 

 Emissividade. 

Materiais gasosos: 

 Coeficiente de Convecção (W/m2ºC)114, 

 Fator de difusão de vapor. 

 

As TAB. 3, 4 e 5 a seguir contêm os dados adotados para cada material considerado 

no modelo apresentado. Além daqueles apontados no QUADRO 36, acrescentaram-

                                            
109 

Fator de difusão de vapor – o Tas Simulator calcula a resistência de difusão de umidade do 
material (razão entre a permeabilidade do ar e a permeabilidade do material) – ou seja, a quantidade 
de vapor que passa pelos materiais. <http://www.edsl.net/main/Support/Documentation.aspx>. 

110
 Refletância à radiação solar: quociente da taxa de radiação solar refletida por uma superfície pela 

taxa de radiação solar incidente sobre esta mesma superfície (ρ) (ABNT, 2003a, p. 3). 

111 
Refletância de luz visível: a fração de radiação solar no espectro visível com incidência normal que 

é refletida pelo material (Bentley Tas Simulator V8i, 2011).
 

112
 Transmitância à radiação solar: quociente da taxa de radiação solar que atravessa um elemento 

pela taxa de radiação solar incidente sobre este mesmo elemento (τ) (ABNT, 2003a, p. 3). 

113
 Transmitância à radiação visível: quociente da taxa de radiação solar no espectro visível (0,38 a 

0,72 µm) que atravessa um elemento transparente ou translúcido pela taxa de radiação solar no 

espectro visível incidente sobre este mesmo elemento (τv) (ABNT, 2003a, p. 4). 

114
 Coeficiente de convecção (W/m

2
ºC): é o coeficiente de transmissão térmica por convecção através 

da camada de ar (Bentley Tas Simulator V8i, 2011). 

http://www.edsl.net/main/Support/Documentation.aspx
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se “argila expandida” e “vidro liso verde 4mm”, utilizados posteriormente nas etapas 

de simulação. Devido à insuficiência de dados disponíveis para laminado 

melamínico, considerando-se sua espessura reduzida, para as paredes e portas 

revestidas com o mesmo, optou-se por substituí-lo por uma camada de pintura da 

mesma cor do revestimento original. 

 

 

4.2.2.3 Janelas e elementos de proteção solar 

 

 

As características de uso e funcionamento das janelas da edificação, ou seja, em 

que momentos encontram-se abertas ou fechadas e qual a proporção de área de 

abertura com relação à área total do vão de iluminação e ventilação foram 

estabelecidas conforme a existência ou não de climatização artificial.  

 

Nesse sentido, para os ambientes sem climatização artificial foi estabelecido um 

padrão médio de abertura das janelas, segundo o qual as mesmas permanecem 

abertas (com 80% de abertura em relação à área total do elemento) por 12 horas no 

período diurno, entre 07h00min e 19h00min, e fechadas no período noturno, durante 

o sono dos pacientes internados e seus acompanhantes, e fora do horário de 

funcionamento dos ambientes administrativos. Nas áreas climatizadas artificialmente 

as janelas permanecem fechadas 24h/dia. 

 

Conforme mencionado na primeira etapa de estudos de caso, não foram observados 

elementos de proteção solar, tais como brises e/ou marquises, nas fachadas e 

janelas da edificação. Assim, em um primeiro momento estes não foram previstos no 

modelo, que visa retratar, inicialmente, a situação real da ala norte do quinto 

pavimento. Posteriormente, na etapa de simulações, será verificado o efeito da 

inclusão dos mesmos. 



 

 

TABELA 3                                                                                                                                                                                                                      
Características térmicas materiais opacos – alas norte, sul, leste e oeste do quarto, quinto e sexto pavimentos, Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

Elemento 
construtivo 

Material 

Coeficiente 
Condut. 
Térmica 
(W/mºC) 

Calor 
Específico 
(J/KgºC) 

Densidade 
(Kg/m

3
) 

Refletância 
Solar 

Refletância 
Luz Visível 

Emissividade 
Fator 

Difusão de 
Vapor 

Paredes Tijolo cerâmico (furado)
a
 0,42 750 1400 0,275 0 0,93 8 

Argamassa
b
 1,153 1000 1600 0,6 0 0,9 22 

Cerâmica verde escura 0,46
c
 837

c
 2300

d
 0,3

d
 0

d
 0,9

d
 9999

d
 

Cerâmica bege clara 0,46
c
 837

c
 2300

d
 0,5

c
 0

d
 0,9

d
 9999

d
 

Cerâmica branca 0,46
c
 837

c
 2300

d
 0,8

c
 0

d
 0,9

d
 9999

d
 

Pintura bege clara / verde 
clara 

999,999
e
 0,001

e
 0,001

e
 0,5

c
 0

e
 0,9

e
 5,6

e
 

Pintura branca 999,999
e
 0,001

e
 0,001

e
 0,8

c
 0

e
 0,9

e
 5,6

e
 

Chapa de aço
f
 43 500 7800 0,47 0 0,25 99999 

Lajes Concreto armado 1,75
c
 1005

c
 2400

c
 0,3

g
 0

g
 0,9

g
 9999

g
 

Marmorite
h
 1,75 850 2400 0,35 0 0,9 48 

Forro de gesso
i
 0,3 1000 900 0,3 0 0,9 9999 

Argila expandida
j
 0,36 1056 1070 0,35 0 0,9 14,8 

Portas Moldura e folha madeira
L
 0,14 1760 500 0,4 0 0,9 11,5 

Janelas Esquadria metálica (aço)
f
 43 500 7800 0,47 0 0,25 99999 

Fontes:  
a) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. Tas Constructions Database (BRICKWORK 1% m.c. *4). 
b) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. Tas Constructions Database (CEMENT RENDERING 2 *1). 
c) FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 184-193. Os valores de refletância solar foram indicados com base nos coeficientes de absorção solar, considerando-

se para materiais opacos: refletância solar + absorção solar = 1. 
d) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. NCM constructions_v3.5 (Ceramic tiles 5mm). 
e) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. Tas Constructions Database (YELLOW PAINT  *1 esp. 0,1 mm). 
f) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. Tas Construction Database (STEEL *3). 
g) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. NCM constructions_v3.5 (Concrete Reinforced1 100mm). 
h) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. Tas Constructions Database (TERRAZZO *4). 
i) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. NCM constructions_v3.5 (Gypsum, medium density, 13 mm). 
j) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. NCM constructions_v3.5 (NO FINES EXPANDED CLAY *2). 
l) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. Tas Constructions Database (SOFTWOOD 1 *3). 

 

2
2

6 



 

 

TABELA 4                                                                                                                                                                                                                      
Características térmicas materiais transparentes – alas alas norte, sul, leste e oeste do quarto, quinto e sexto pavimentos, Hospital São Vicente de Paulo, 

mai/jun. 2012 

Elemento 
construtivo 

Material 
Condutibilidade 

Térmica 
(W/m°C) 

Transmitância 
solar 

Transmitância 
de luz visível 

Refletância 
solar 

Refletância 
de luz 
visível 

Emissividade 
Fator 

difusão de 
vapor 

Janelas 
(vedação) 

Vidro liso incolor 4mm
a
 1 0,82 0,9 0,07 0,08 0,84 99999 

Vidro liso verde 4mm
b
 1 0,57 0,78 0,06 0,07 0,84 99999 

Fontes:  
a) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. Tas Constructions Database (4MM CLEAR FLOAT). 

b) Bentley Tas Simulator V8i, 2011. Tas Constructions Database (4MM ANTISUN Green). 
 
 

TABELA 5                                                                                                                                                                                                                      
Características térmicas materiais gasosos – alas norte, sul, leste e oeste do quarto, quinto e sexto pavimentos,  

Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

Elemento 
construtivo 

Material 
Coeficiente de 

Convecção 
(W/m

2
ºC) 

Fator 
difusão de 

vapor 

Lajes Ar - esp. 190mm
a 
fluxo 

descendente
b
 

0,249 1 

Ar - esp. 350mm
a 
fluxo 

descendente 
0,19 1 

Ar - esp. 350mm
a 
fluxo 

ascendente 
1,95 1 

Fonte: Bentley Tas Simulator V8i, 2011. Tas Constructions Database (200MM AIR UPWARD FLOW). Conversão do 
coeficiente de convecção para espessuras 190mm e 350mm através da Convection Coefficient Calculator ISO 6946 
(Opaque), disponível no banco de dados consultado. 
Nota:  
Segundo Frota; Schiffer (2001, p. 32), no caso de superfície horizontal, o sentido do fluxo desempenha importante 
papel. Quando o fluxo é ascendente, há coincidência do sentido do fluxo com o natural deslocamento ascendente 
das massas de ar aquecidas, enquanto no caso do fluxo descendente, o ar, aquecido pelo contato com a superfície, 
encontra nela mesma uma barreira para sua ascensão, dificultando a convecção [...]. Para lajes de piso foi 
considerado fluxo ascendente e para as lajes de teto, descendente.

2
2

7 



 

228 

4.2.2.4 Condições internas das zonas térmicas 

 

 

Com relação às condições internas de cada uma das zonas térmicas criadas na 

etapa de modelagem 3D, por sua vez, procurou-se estabelecer: 

 

 Regime de funcionamento dos ambientes, ou seja, período de ocupação e de 

acionamento das instalações diversas, 

 Ganhos internos de calor, devidos a iluminação artificial (W/m2), ocupação 

(W/m2) e equipamentos (W/m2), 

 Parâmetros de controle de temperatura e umidade. 

 

Os dados de entrada relativos aos ganhos internos de calor, no formato fornecido ao 

Tas Simulator, encontram-se listados nas TAB. 6, 7 e 8. Estes referem-se ao quinto 

pavimento, alas norte e leste – considerados na coleta realizada à época da primeira 

etapa de estudos de caso – e ao quarto pavimento, ala norte, onde procedeu-se a 

coleta de dados complementar, visto que esta área, adjacente à ala em estudo, 

ainda não havia sido contemplada nas visitas anteriormente realizadas.  

 

No caso da ala norte do sexto pavimento não foi necessário realizar coleta de dados 

de carga térmica, visto que trata-se de unidade funcional climatizada artificialmente 

24h/dia, com controle de temperatura interna e da umidade relativa do ar. 

 

Com relação às demais áreas modeladas, conforme mencionado anteriormente, 

estas foram consideradas no modelo 3D de modo a evitar trocas de calor entre as 

áreas externas e internas através de paredes que não fazem parte da envoltória 

bem como devido ao sombreamento que proporcionam e/ou à sua interferência na 

radiação solar difusa a que encontram-se submetidas as fachadas da ala norte da 

edificação. Por esse motivo e uma vez que a carga térmica de seus ambientes não 

influencia significativamente o comportamento térmico da ala em estudo, optou-se 

por dispensar a coleta de dados de iluminação artificial, equipamentos e ocupação 

das mesmas. 
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O regime de funcionamento dos diversos ambientes e/ou alas foi considerado 

separadamente, de acordo com os tipos de atividades realizadas nos locais e as 

informações prestadas pelas equipes atuantes nos mesmos.  

 

No caso da ala norte do quarto pavimento, Unidade de Internação de Ginecologia e 

Obstetrícia, diferenciaram-se os ganhos de calor entre diurnos, quando a unidade 

encontra-se em pleno funcionamento (12h/dia, entre as 7h00min e 19h00min); e 

noturnos, considerando-se equipe circulante, pacientes e acompanhantes durante o 

sono (12h/dia, entre 19h00min e 7h00min), iluminação do posto de enfermagem, do 

corredor e utilização de equipamentos de uso constante (24h/dia). 

 

No quinto pavimento (ala norte), as salas de cirurgia, área de troca de macas e salas 

auxiliares foram considerados em utilização durante o período de realização de 

procedimentos, os quais, conforme informado no local, ocorrem estimativamente 

durante 20h/dia, a partir das 7h00min. A sala de recuperação anestésica, por sua 

vez, tem uso constante, nas 24 horas do dia. 

 

As circulações de serviço das alas norte e leste do quinto pavimento, por sua vez, 

ainda que ocupadas 24h/dia, permanecem com a iluminação artificial em uso 

somente no período noturno. Já as circulações internas, climatizadas, encontram-se 

iluminadas artificialmente e ocupadas nas 24 horas diárias. 

 

Cabe observar ainda, com relação à TAB. 7 (ganhos de calor pela ocupação), que o 

número de ocupantes e sua função, quando especificada, foram definidos de acordo 

com as informações prestadas pela equipe presente no local e/ou de acordo com o 

layout dos ambientes representados no projeto fornecido pela instituição. Desse 

modo foi possível preencher a coluna “atividade”, baseada nos dados de calor 

cedido ao ambiente encontrados em Frota; Schiffer (2001, p. 177). 

 

No caso da TAB. 8 (ganhos de calor devido aos equipamentos), algumas das 

potências levantadas em campo encontravam-se com valores em volt-ampère (VA). 

Estes foram convertidos para watts (W), conforme devem ser fornecidos ao Tas 

Simulator, considerando-se um fator de potência (FP) igual a 0,6 para todos os 
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casos, segundo orientação recebida da Coordenação do Setor de Eletrônica 

Biomédica do Hospital das Clínicas da UFMG.115 

 

Em complementação, ao se considerar que os equipamentos não permanecem 

ligados durante todo o seu horário estimado de uso diário, uma vez que são 

desligados em determinados períodos de tempo – seja por motivo de manutenção, 

preparo de pacientes ou outros – fez-se necessário estabelecer um fator de uso 

(vide TAB. 8). Este, multiplicado pela potência nominal de cada equipamento fornece 

a sua potência final, mais próxima das condições reais de utilização do mesmo. 

 

Foram aplicados fatores de uso de 1,0; 0,9 e 0,5, sendo que as geladeiras foram as 

únicas a receber fator igual a 1,0 ou 100%. Para os demais equipamentos que, 

segundo informado pela equipe no local, permanecem ligados durante todo o horário 

de funcionamento ou 24h/dia, o fator de uso utilizado equivale a 90% (0,9) da sua 

potência nominal. Em outros casos, para equipamentos utilizados com menor 

frequência ou de maneira alternada no decorrer da realização de procedimentos, 

considerou-se fator de uso de 50% (0,5), conforme os casos listados a seguir: 

 

- Oxímetros e monitores multiparamétricos da sala de recuperação 
pós-anestésica: nesse ambiente em geral o paciente não necessita 
de medida eletrônica da saturação de oxigênio das hemáceas, 
frequência de batimentos cardíacos, presença de arritmias etc, a não 
ser no caso de cirurgias cardíacas ou devido a intercorrências mais 
graves ocorridas durante o procedimento cirúrgico, 
- Carrinhos de anestesia: acionados somente quando o paciente 
necessita ser anestesiado, 
- Negatoscópios: ligados somente para visualização de exames, 
quando necessário, 
- Eletrocautéreos: utilizados para incisar ou cauterizar o paciente, 
sendo que esta segunda função é utilizada com menor frequência, 
exceto para neurocirurgias, em que é constante, 
- Armário de videolaparoscopia: utilizado em cirurgias específicas, 
tais como de bexiga, apêndice ou vesícula, 
- Circulação extracorpórea: usada para cirurgias com coração 
parado, em geral durante no máximo 50 minutos, sendo que as 
cirurgias duram em média duas horas, quando não há intercorrências 
ou interferências que aumentem o tempo de procedimento 
(CAMPOS, 2012).  

                                            
115

 CÁRIA, Jefferson Davis Pena (jdcaria@yahoo.com.br). Engenheiro eletricista, Coordenador do 
Setor de Eletrônica Biomédica, Unidade Funcional Engenharia Hospitalar do Hospital das Clínicas da 
UFMG. Fator de Potência_Clarissa [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
clarissaarquiteta@gmail.com em 21 dez. 2012 
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Para cálculo do calor cedido aos ambientes pelos diversos equipamentos, conforme 

orientações contidas em Frota; Schiffer (2001), adotou-se 60% da potência final para 

equipamentos em geral e 100% para equipamentos com função de aquecimento (ou 

seja, berços aquecidos, incubadoras e estufa de soro aquecido).  

 

No caso dos focos cirúrgicos, providos de lâmpadas halógenas, também considerou-

se 100% da sua potência final como calor cedido ao ambiente, e para os 

negatoscópios, compostos por duas lâmpadas fluorescentes de 16W cada, 100% da 

potência final do conjunto de lâmpadas e reatores. 

 

Finalmente, a temperatura interna de bulbo seco e a umidade relativa do ar interno 

para as diversas zonas estabelecidas no modelo 3D seguiram os seguintes 

parâmetros: 

 

 Zonas climatizadas artificialmente localizadas nas alas norte e leste do quinto 

pavimento (FIG. 54 a 56): 

 

 . PAV 5 cirurgia 1, 2, 3, 4 e 5, 

 . PAV 5 troca de macas,  

. PAV 5 recuperação anestésica,  

. PAV 5 circulação interna 1 e 2. 

 

A temperatura interna de bulbo seco máxima garantida pelo sistema de ar 

condicionado foi fixada em 22ºC durante o horário de funcionamento de cada 

ambiente, de acordo com a média das temperaturas de climatização informadas 

durante a coleta de dados (vide QUADRO 23), com umidade relativa máxima de 

60%. 

 

A umidade relativa foi estipulada de modo a situar-se, em conjunto com a 

temperatura de bulbo seco, na zona de conforto térmico (E) da Carta Bioclimática da 

Zona Bioclimática 3 (da qual faz parte o município de Belo Horizonte/MG), a qual 

consta da Norma Brasileira NBR 15220 parte 3, relativa ao zoneamento bioclimático 

brasileiro, conforme ilustram as FIG. 59 e 60 a seguir. 
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FIGURA 59 - Zona Bioclimática 3  
Fonte: ABNT, 2003b, p. 5. 

FIGURA 60 - Carta bioclimática e normais climatológicas 
para a Zona Bioclimática 3  
Fonte: ABNT, 2003b, p. 5. 

 

 Demais zonas climatizadas artificialmente (FIG. 54 a 56): 

 

 . PAV 4 leste,  

 . PAV 4 oeste 2,  

 . PAV 4 oeste 3,  

. PAV 5 sul,  

. PAV 5 leste 3,  

. PAV 6 norte. 

 

Consideradas climatizadas artificialmente durante as 24 horas do dia. A exemplo dos 

ambientes climatizados da ala norte do quinto pavimento, determinou-se a 

temperatura interna de bulbo seco máxima a 22ºC e umidade relativa máxima de 

60%. 

 

 Zonas sem climatização artificial (FIG. 54 a 56): 

 

 .PAV 4 norte, 

 .PAV 4 sul, 

 .PAV 4 oeste 1, 

 .PAV 5 auxiliar 1, 2 e 3,  

 .PAV 5 circulação serviço 1, 2 e 3, 

.PAV 5 circulação de serviço L 1, 2 e 3, 

.PAV 5 leste 1 e leste 2, 

.PAV 5 oeste, 

.PAV 6 sul e leste, 

.PAV 6 oeste. 

 

Não foram submetidas a quaisquer controles de temperatura e umidade do ar 

interno, uma vez que não contam com sistema de arrefecimento artificial do ar.  



 

 

 
TABELA 6                                                                                                                                                                                                                                 

Ganho de calor pelo sistema de iluminação artificial, quarto pavimento ala norte e quinto pavimento alas norte e leste, Hospital São Vicente de Paulo, 
mai/jun. 2012 

(continua) 

Pavimento/Ala Ambiente 
Acendimento 

médio (horas/dia) 
Área 
(m

2
)
a
 

Luminárias Potência 
conjunto

b
 (W) 

Período diurno Período noturno 

Potência total 
média

c 
(W/m

2
) 

Potência total 
média

c 
(W/m

2
) Tipo Nº 

4º pav., ala norte Circulação 24 

512,12 

2X16 13 35,2 

9,92 1,03 

Enfermarias 1 a 4 12 2X32 24
e
 70,4 

12 1X40 24
e
 40 

Banheiros 12 2X32 5
e
 70,4 

Instalações 
sanitárias 

12 2X16 6
e
 35,2 

Depósitos 1 e 2 12 2X16 2
e
 35,2 

DML 12 2X16 1 35,2 

Sala de 
enfermagem 

12 2X32 2 70,4 

Prescrição 12 2X32 2 70,4 

Isolado 12 2X32 2 70,4 

Expurgo 12 2X16 3 35,2 

Preparo de material 12 2X32 1 70,4 

Posto enfermagem 24 2X16 2 35,2 

Sala de serviços 12 2X16 2 35,2 

Sala de aula 12 2X32 4 70,4 

Laboratório 12 2X32 4 70,4 

2
3

3 



 

 

TABELA 6                                                                                                                                                                                                                                  
Ganho de calor pelo sistema de iluminação artificial, quarto pavimento ala norte e quinto pavimento alas norte e leste, Hospital São Vicente de Paulo, 

mai/jun. 2012 
(conclusão) 

Pavimento/Ala Ambiente 
Acendimento 

médio (horas/dia) 
Área 
(m

2
)
a
 

Luminárias Potência 
conjunto

b
 (W) 

Período diurno Período noturno 

Potência total 
média

c 
(W/m

2
) 

Potência total 
média

c 
(W/m

2
) Tipo Nº 

5º pav., ala norte Sala de cirurgia 1 20 43,31 2X32 4 70,4 6,50 6,50 

Sala de cirurgia 2 20 33,87 2X32 4 70,4 8,31 8,31 

Sala de cirurgia 3 20 34,22 2X32 4 70,4 8,23 8,23 

Sala de cirurgia 4 20 35,49 2X32 4 70,4 7,94 7,94 

Sala de cirurgia 5 20 35,39 2X32 4 70,4 7,96 7,96 

Salas auxiliares 1 a 
3 e troca de macas 

20 74,39 2X16 7
e
 35,2 3,31 3,31 

Rec. pós-anestésica 24 88,01 2X32 5 70,4 6,50 6,50 

1X22 10 22 

5º pav., alas 
norte e leste 

Circulação serviço - 
alas norte e leste 

12 (noturno) 401,35 2X16 58 35,2 _ 5,09 

Circulação interna
d
 - 

alas norte e leste 
24 340,19 2X16 24 35,2 4,13 4,13 

2X32 7 70,4 

1X22 3 22 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  

a) Área de piso do ambiente ou grupos de ambientes, conforme calculado pelo Tas Building Simulator. 
b) Potência do conjunto lâmpadas + reator por luminária. 
c) Potência total média do sistema de iluminação artificial por área de piso dos ambientes. No caso do 4º pav., corresponde a toda a ala norte. 
d) Foi acrescida a potência da iluminação artificial do posto de enfermagem devido à contiguidade entre este e as áreas de circulação. 
e) Número total de luminárias encontradas no conjunto de ambientes. 

2
3

4 



 

 

TABELA 7                                                                                                                                                                                                                                   
Ganho de calor pela ocupação, quarto pavimento ala norte e quinto pavimento alas norte e leste, Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

(continua) 

Pavimento/  
Ala 

Ambiente 
Uso 

médio
a
 

(horas/dia) 

Área
b
 

(m
2
) 

Ocupação Período diurno Período noturno
d
 

Nº 
pessoas 

Atividade
c
 

Calor 
sens.

c
 

(W) 

Calor 
Lat.

c
 

(W) 

Calor 
sens. 
total 

(W/m
2
) 

Calor 
lat. total 
(W/m

2
) 

Calor 
sens. 
total 

(W/m
2
) 

Calor 
lat. total 
(W/m

2
) 

4º pav., ala 
norte 

Circulação 24 

512,12 

5 Em pé, trabalho leve 65 80 

9,45 9,13 4,22 4,45 

Enfermarias 1 a 4
e
 12 40 Sentado, em repouso 63 52 

4 Em pé, trabalho leve 65 80 

12 (noturno) 40 Durante o sono 
(basal) 

40 40 

Banheiros 12 1 Em pé, trabalho leve 65 80 

Instalações 
sanitárias 

12 1 Em pé, trabalho leve 65 80 

Sala de 
enfermagem 

12 2 Escritório 65 75 

Prescrição 12 2 Escritório 65 75 

Isolado
f
 12 1 Sentado, em repouso 63 52 

12 (noturno) 1 Durante o sono 
(basal) 

40 40 

Expurgo 12 2 Em pé, trabalho leve 65 80 

Preparo de material 12 1 Em pé, trabalho leve 65 80 

Posto enfermagem 24 3 Em pé, trabalho leve 65 80 

Sala de serviços 12 1 Em pé, trabalho leve 65 80 

Sala de aula
g
 12 8 Sentado, em repouso 63 52 

1 Em pé, trabalho leve 65 80 

Laboratório 12 2 Em pé, trabalho leve 65 80 

2 Escritório 65 75 

 

2
3

5 



 

 

TABELA 7                                                                                                                                                                                                                                  
Ganho de calor pela ocupação, quarto pavimento ala norte e quinto pavimento alas norte e leste, Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

 (continua) 

Pavimento/ 
Ala 

Ambiente 
Uso 

médio
a
 

(horas/dia) 

Área
b
 

(m
2
) 

Ocupação Período diurno Período noturno
d
 

Nº 
pessoas 

Atividade
c
 

Calor 
sens.

c
 

(W) 

Calor 
Lat.

c
 

(W) 

Calor 
sens. 
total 

(W/m
2
) 

Calor 
lat. total 
(W/m

2
) 

Calor 
sens. 
total 

(W/m
2
) 

Calor 
lat. total 
(W/m

2
) 

5º pav., ala 
norte 

Salas de cirurgia 1
h
 20 43,31 

1 
Durante o sono 
(basal) 40 40 

12,84 14,64 12,84 14,64 6 Em pé, trabalho leve 65 80 

2 Em pé, em repouso 63 57 

Sala de cirurgia 2
h
 20 33,87 

1 Durante o sono 
(basal) 40 40 

16,41 18,72 16,41 18,72 
6 Em pé, trabalho leve 65 80 

2 Em pé, em repouso 63 57 

Sala de cirurgia 3
h
 20 34,22 

1 
Durante o sono 
(basal) 40 40 

16,25 18,53 16,25 18,53 6 Em pé, trabalho leve 65 80 

2 Em pé, em repouso 63 57 

Sala de cirurgia 4
h
 20 35,49 

1 
Durante o sono 
(basal) 40 40 

15,67 17,87 15,67 17,87 6 Em pé, trabalho leve 65 80 

2 Em pé, em repouso 63 57 

Sala de cirurgia 5
h
 20 35,39 

1 
Durante o sono 
(basal) 40 40 

15,71 17,92 15,71 17,92 6 Em pé, trabalho leve 65 80 

2 Em pé, em repouso 63 57 

                      

 
 

2
3
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TABELA 7                                                                                                                                                                                                                              
Potência do sistema de iluminação artificial quarto pavimento ala norte e quinto pavimento alas norte e leste, Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

(conclusão) 

Pavimento/ 
Ala 

Ambiente 
Uso 

médio
a
 

(horas/dia) 

Área
b
 

(m
2
) 

Ocupação Período diurno Período noturno
d
 

Nº 
pessoas 

Atividade
c
 

Calor 
sens.

c
 

(W) 

Calor 
Lat.

c
 

(W) 

Calor 
sens. 
total 

(W/m
2
) 

Calor 
lat. total 
(W/m

2
) 

Calor 
sens. 
total 

(W/m
2
) 

Calor 
lat. total 
(W/m

2
) 

5º pav., ala 
norte 

Rec. pós-
anestésica

i
 

24 88,01 
5 

Durante o sono 
(basal) 40 40 3,01 3,18 3,01 3,18 

1 Em pé, trabalho leve 65 80 
5º pav., alas 
norte e leste 

Circulação serviço - 
alas norte e leste 24 401,35 6 Em pé, trabalho leve 65 80 0,97 1,20 0,97 1,20 

  Circulação interna - 
alas norte e leste 

24 340,19 8 Em pé, trabalho leve 65 80 1,53 1,88 1,53 1,88 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas:  

a) Período de utilização/ocupação diária por ambiente ou grupos de ambientes. 
b) Área de piso do ambiente ou grupos de ambientes, conforme calculado pelo Tas Building Simulator. 
c) Fonte: FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 177. 
d) As atividades noturnas são aquelas identificadas como "durante o sono (basal)". As atividades que ocorrem de 20 a 24 horas do dia foram 

consideradas para os períodos diurno e noturno. 
e) Enfermarias: 05 pacientes, 05 acompanhantes e 01 circulante durante o dia e 05 pacientes e 05 acompanhantes durante a noite (cada). 
f) Isolado: 01 paciente. 
g) Sala de aula: 08 alunos e 01 professor. 
h) Salas de cirurgia: 01 paciente, 01 cirurgião, 02 auxiliares, 01 anestesista, 01 instrumentador, 01 circulante e 02 alunos (cada). 
i) Recuperação pós-anestésica: 05 pacientes e 01 circulante. 

Ambientes não mencionados possuem ocupação muito esporádica.

2
3

7 



 

 

TABELA 8                                                                                                                                                                                                                                   
Ganho de calor devido aos equipamentos, quarto pavimento ala norte e quinto pavimento alas norte e leste, Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

(continua) 

Pavimento/Ala
a
 Ambiente 

Uso 
(h/dia) 

Área 
(m

2
)
b
 

Equipamentos Potência 
nominal

d
      

(W) 

Fator de uso Período diurno 
Período 
noturno 

% 
Potência 
final (W) 

Calor cedido 
médio (W/m

2
) 

Calor cedido 
médio (W/m

2
) Tipo Nº

c
 

4º pav., ala 
norte 

Enfermarias 
1 a 4 

24 

512,12 

Incubadora 4 300 0,9 270 

5,58 3,47 

24 Fototerapia 8 8 0,9 7,2 

24 Berço aquecido 4 65 0,9 58,5 

Sala de 
enfermagem 

12 Computador 1 500 0,9 450 

24 Geladeira 1 88 1 88 

Prescrição 12 Computador 1 500 0,9 450 

Isolado 24 Incubadora 1 300 0,9 270 

24 Fototerapia 1 8 0,9 7,2 

Posto 
enferm. 

12 Computador 1 500 0,9 450 

Sala de 
serviços 

24 Geladeira 1 85 1 85 

Laboratório 12 Computador 1 500 0,9 450 

24 Geladeira 1 88 1 88 

5º pav., ala 
norte 

Sala de 
cirurgia 1 
(transplantes) 

20 43,31 Painél controle foco cirúrgico 1 330 0,9 297 

14,74 14,74 

Foco cirúrgico 1 300 0,9 270 

Bomba de infusão/seringa 1 33 0,9 29,7 

Monitor multiparamétrico 1 144 0,9 129,6 

Carrinho de anestesia 1 72 0,5 36 

Negatoscópio 1 35,2 0,5 17,6 

Eletrocautéreo 1 185 0,5 92,5 

 
 

2
3
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TABELA 8                                                                                                                                                                                                                                   
Ganho de calor devido aos equipamentos, quarto pavimento ala norte e quinto pavimento alas norte e leste, Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

(continua) 

Pavimento/Ala
a
 Ambiente 

Uso 
(h/dia) 

Área 
(m

2
)
b
 

Equipamentos Potência 
nominal

d
      

(W) 

Fator de uso Período diurno 
Período 
noturno 

% 
Potência 
final (W) 

Calor cedido 
médio (W/m

2
) 

Calor cedido 
médio (W/m

2
) Tipo Nº

c
 

5º pav., ala 
norte 

Sala de 
cirurgia 2 
(geral) 

20 33,87 Painél controle foco cirúrgico 1 330 0,9 297 

27,01 27,01 

Foco cirúrgico 1 440 0,9 396 

Bomba de infusão/seringa 1 33 0,9 29,7 

Monitor multiparamétrico 1 144 0,9 129,6 

Carrinho de anestesia 1 72 0,5 36 

Negatoscópio 1 35,2 0,5 17,6 

Eletrocautéreo 1 210 0,5 105 

Armário de 
videolaparoscopia 

1 476,6 0,5 238,3 

Sala de 
cirurgia 3 
(neurocirurgia) 

20 34,22 Painél controle foco cirúrgico 1 330 0,9 297 

32,37 32,37 

Foco cirúrgico 1 440 0,9 396 

Bomba de infusão/seringa 1 33 0,9 29,7 

Monitor multiparamétrico 1 144 0,9 129,6 

Microscópio 1 250 0,9 225 

Carrinho de anestesia 1 72 0,5 36 

Negatoscópio 1 35,2 0,5 17,6 

Eletrocautéreo 1 210 0,9 189 

Armário de 
videolaparoscopia 

1 501,6 0,5 250,8 

Rec. pós-
anestésica 

24 88,01 Monitor multiparamétrico 3 144 0,5 72 

6,48 6,48 Oxímetro 3 240 0,5 120 

Estufa de soro aquecido 1 250 0,9 225 

2
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TABELA 8                                                                                                                                                                                                                                   
Ganho de calor devido aos equipamentos, quarto pavimento ala norte e quinto pavimento alas norte e leste, Hospital São Vicente de Paulo, mai/jun. 2012 

(conclusão) 

Pavimento/Ala Ambiente 
Uso 

(h/dia) 
Área 
(m

2
)
a
 

Equipamentos 
Potência 
nominal

c
      

(W) 

Fator de uso Período diurno 
Período 
noturno 

% 
Potência 
final (W) 

Calor cedido 
médio (W/m

2
) 

Calor cedido 
médio (W/m

2
) Tipo Nº

b
 

5º pav., ala 
norte 

Sala de 
cirurgia 4 
(geral) 

20 35,49 Painél controle foco cirúrgico 1 330 0,9 297 

25,78 25,78 

Foco cirúrgico 1 440 0,9 396 

Bomba de infusão/seringa 1 33 0,9 29,7 

Monitor multiparamétrico 1 144 0,9 129,6 

Carrinho de anestesia 1 72 0,5 36 

Negatoscópio 1 35,2 0,5 17,6 

Eletrocautéreo 1 210 0,5 105 

Armário de 
videolaparoscopia 

1 476,6 0,5 238,3 

Sala de 
cirurgia 5 
(cardíaca) 

20 35,39 Painél controle foco cirúrgico 1 330 0,9 297 

46,20 46,20 

Foco cirúrgico 1 440 0,9 396 

Bomba de infusão/seringa 1 33 0,9 29,7 

Monitor multiparamétrico 1 144 0,9 129,6 

Carrinho de anestesia 1 72 0,5 36 

Negatoscópio 1 35,2 0,5 17,6 

Eletrocautéreo 1 210 0,5 105 

Armário de 
videolaparoscopia 

1 476,6 0,5 238,3 

Circulação extracorpórea 1 2400 0,5 1200 

Fonte: Dados coletados pela autora. 
Notas: a) Área de piso do ambiente ou grupos de ambientes, conforme calculado pelo Tas Building Simulator. 

b) Número total de equipamentos encontrados no ambiente ou, quando for o caso, no grupo de ambientes a que se referem. 
c) Quando foi encontrada mais de uma marca do mesmo equipamento, optou-se por utilizar a de maior potência, uma vez que de um modo geral os 

equipamentos circulam entre os ambientes.  
d) O ambiente encontrava-se em reforma. Foram considerados os equipamentos da sala de recuperação anestésica da ala sul (vide QUADRO 26). 

Os equipamentos não mencionados são utilizados muito esporadicamente e desse modo não influenciam significativamente na carga térmica dos ambientes.

2
4

0
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4.3 Simulações realizadas – módulo Tas Result Viewer 
 

 

Os ambientes da ala norte do Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson selecionados para 

realização das simulações propostas encontram-se listados abaixo. Entre parêntesis 

indica-se sua localização no interior da ala em estudo, ou seja, lado sudoeste ou 

lado nordeste (vide FIG. 50). 

 

 Circulação de serviço 1 (SO) – não climatizada, 

 Circulação de serviço 2 (NE) – não climatizada, 

 Sala de cirurgia 1 (SO) – climatizada, 

 Sala de cirurgia 3 (SO) – climatizada, 

 Sala de cirurgia 5 (NE) – climatizada. 

 

As simulações, realizadas para o solstício de verão (dia nº 355 do ano ou 22 de 

dezembro) e para o solstício de inverno (dia nº 172 do ano ou 21 de junho), 

demonstram inicialmente a situação atual de carga térmica e do consumo energético 

com climatização artificial do ar (quando existente) nos ambientes indicados, a partir 

do modelo 3D construído e dos dados de entrada fornecidos, conforme 

apresentados. 

 

Em seguida foram realizadas alterações no modelo de modo a reduzir os ganhos de 

calor solar através da envoltória e assim diminuir a temperatura do ar interno e, 

consequentemente, o consumo com ar condicionado.  

 

As alterações foram progressivamente aplicadas ao modelo, o que permitiu 

comparar a contribuição de cada uma delas e identificar aquelas mais vantajosas 

para o objetivo proposto. 

 

Observa-se ainda que para maior objetividade da análise de dados, as informações 

apresentadas foram selecionadas caso a caso. As tabelas de dados de saída 

completas conforme fornecidas pelo Tas Simulator podem ser verificadas no 

APÊNDICE C do presente trabalho. 
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4.3.1 Carga térmica, trocas de calor e consumo energético de climatização 

artificial – dados da situação atual dos ambientes selecionados 

 
 
Os gráficos e tabelas expostos nos itens a seguir englobam, conforme o caso, os 

dados relacionados abaixo de temperatura e umidade do ar, trocas de calor e carga 

para climatização artificial dos ambientes. 

 Temperatura e umidade do ar: 

· Umidade relativa externa, conforme arquivo climático (%), 

· Temperatura externa de bulbo seco, conforme arquivo climático (ºC), 

· Temperatura de bulbo seco da zona selecionada (ºC), 

· Temperatura média radiante116 da zona selecionada (ºC), 

· Umidade relativa da zona selecionada (%). 

 Trocas de calor: 

· Ganho solar através das superfícies externas da zona (W), 

· Ganho de calor sensível devido à iluminação artificial (W), 

· Ganho de calor sensível devido aos equipamentos (W), 

· Ganho de calor sensível devido à ocupação (W), 

· Ganho de calor latente devido à ocupação (W), 

· Condução externa opacos – ganhos ou perdas de calor devidas a 

diferenças de temperatura através de componentes opacos expostos à 

área externa (W), 

· Condução externa vidros – ganho ou perdas de calor devidas a 

diferenças de temperatura através de componentes transparentes 

expostos à área externa (W), 

· Transferência de calor pela edificação – soma de ganhos ou perdas de 

calor através de componentes internos da edificação ou do ar contido 

na zona (W). 

 Cargas de arrefecimento do ar e de remoção do calor latente para controle da 

umidade (W) nos ambientes climatizados (Bentley Tas Simulator V8i, 2011. 

Building Simulator Manual). 

                                            
116

 Temperatura média radiante (ºC): medida da percepção da temperatura radiante pelos ocupantes 
da zona selecionada, calculada como a média ponderada entre as temperaturas superficiais da zona, 
modificadas pelos efeitos dos ganhos de calor por radiação (Bentley Tas Simulator V8i, 2011. Results 
Viewer Manual). 
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4.3.1.1 Circulações de serviço 1 e 2: temperatura e umidade do ar 

 
Os GRAF. 17 a 20 apresentam os valores de temperatura de bulbo seco (TBS), 

temperatura média radiante (TMR) e umidade relativa do ar (UR) nos solstícios de 

verão e de inverno para as circulações de serviço 1 e 2.  

 

No solstício de verão a temperatura de bulbo seco do ar externo oscila entre 17,2ºC 

e 29ºC, e sua umidade relativa de 56% a 86%. Já no solstício de inverno, a TBS e a 

UR externas variam de 13ºC a 18,9ºC e 62% a 81% respectivamente. O ar interno 

dos ambientes, por sua vez, apresenta os seguintes valores mínimos e máximos: 

 

Circulação 1, solstício de verão: Circulação 1, solstício de inverno: 

 TBS: 26,2ºC a 31,9ºC, 

 TMR: 27,4ºC a 33,9ºC, 

 UR: 49,4% a 57,6%. 

 TBS: 20,3ºC a 23,5ºC, 

 TMR: 21ºC a 23,7ºC, 

 UR: 42,5% a 62,6%. 

Circulação 2, solstício de verão: Circulação 2, solstício de inverno: 

 TBS: 24,5ºC a 30,2ºC, 

 TMR: 24,7ºC a 30ºC, 

 UR: 54,9% a 63,4%. 

 TBS: 19,3ºC a 25,3ºC, 

 TMR: 19,5ºC a 26,9ºC, 

 UR: 44,6% a 60,6%. 

 

Em ambos os casos, tanto a TBS quanto a TMR do ar interno mantém-se acima das 

temperaturas externas no decorrer das 24 horas do dia.  

 

No solstício de verão as temperaturas de bulbo seco e as temperaturas médias 

radiantes da circulação 1, em geral, são mais elevadas que as da circulação de 

serviço 2 – a qual, ainda que com boa parte de sua vedação externa em chapa de 

aço, recebe insolação direta somente no período da manhã, o que torna sua 

orientação mais favorecida que a da circulação de serviço 1, que recebe o sol da 

tarde.  

 Já no solstício de inverno, a circulação de serviço 2 apresenta uma oscilação 

térmica maior que a da circulação 1, com mínimas mais baixas e máximas mais 

elevadas. 



 

 

  

 

GRÁFICO 17 – Temp. e umidade: circulação1 (SO), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

GRÁFICO 18 - Temp. e umidade: circulação1 (SO), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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GRÁFICO 19 – Temp. e umidade: circulação 2 (NE), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

GRÁFICO 20 - Temp. e umidade: circulação 2 (NE), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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4.3.1.2 Salas de Cirurgia 1, 3 e 5: temperatura e umidade do ar 

 
Os GRAF. 21 a 26 demonstram a variação de temperatura de bulbo seco (TBS), 

temperatura média radiante (TMR) e umidade relativa do ar (UR) nos solstícios de 

verão e de inverno para as salas de cirurgia 1, 3 e 5, as quais apresentam os 

seguintes valores mínimos e máximos: 

 

Sala de cirurgia 1, solstício de verão: Sala de cirurgia 1, solstício de inverno: 

 TBS: 22ºC a 24,5ºC, 

 TMR: 25ºC a 25,3ºC, 

 UR: 58,2% a 62,1%. 

 TBS: 21,6ºC a 22ºC, 

 TMR: 23,1ºC a 23,7ºC, 

 UR: 44,24% a 60%. 

Sala de cirurgia 3, solstício de verão: Sala de cirurgia 3, solstício de inverno: 

 TBS: 22ºC a 25ºC, 

 TMR: 25,6ºC a 26ºC, 

 UR: 56,7% a 60,3%. 

 TBS: 22ºC a 22,3ºC, 

 TMR: 23,7ºC a 24,4ºC, 

 UR: 42,8% a 60%. 

Sala de cirurgia 5, solstício de verão: Sala de cirurgia 5, solstício de inverno: 

 TBS: 22ºC a 24,7ºC, 

 TMR: 25,3ºC a 25,8ºC, 

 UR: 57,4% a 61,4%. 

 TBS: 22ºC a 22,5ºC, 

 TMR: 24ºC a 24,9ºC, 

 UR: 42,3% a 60%. 

 

Conforme pode ser facilmente visualizado nos gráficos apresentados, durante o 

período de funcionamento das salas cirurgia consideradas – 20h/dia a partir das 

7h00min – a temperatura de bulbo seco do ar interno mantém-se constantemente a 

22ºC, que é o limite máximo de temperatura especificado para controle do sistema 

de climatização artificial do ar. 

 

O mesmo ocorre com a umidade relativa do ar, mantida a 60%. As únicas variações 

observadas ocorreram fora do horário de realização de procedimentos com 

pacientes, o que indica que caso não houvesse controle artificial da TBS e da UR do 

ar interno, estas seriam superiores ao máximo estabelecido. 

 

A temperatura média radiante, em todos os casos, apresentou oscilação bastante 

discreta, com diferenças inferiores a 1ºC.   



 

 

  

 

GRÁFICO 21 – Temp. e umidade: cirurgia 1 (SO), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

GRÁFICO 22 - Temp. e umidade: cirurgia 1 (SO), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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GRÁFICO 23 – Temp. e umidade: cirurgia 3 (SO), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

GRÁFICO 24 - Temp. e umidade: cirurgia 3 (SO), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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GRÁFICO 25 – Temp. e umidade: cirurgia 5 (NE), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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 GRÁFICO 26 - Temp. e umidade: cirurgia 5 (NE), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

 
 

4.3.1.3 Ganhos e perdas de calor 

 
Nos GRAF. 27 a 36 são apresentadas as trocas de calor entre os ambientes 

simulados e a área externa, trocas ocorridas entre as zonas e ganhos internos de 

calor, para a situação atual da edificação. Os ganhos são representados por valores 

positivos e as perdas por valores negativos. 

 

Salienta-se, no entanto, que os dados fornecidos pelo software são apresentados 

como ganhos ou perdas de calor totais em watts para a zona, e não em watts por 

metro quadrado. Desse modo, especialmente no caso das circulações, as quais 
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apresentam áreas bastante diferenciadas – a primeira com 21,4m2 e a segunda com 

67,9m2 – os gráficos poderão dar a impressão que nos ambientes com área maior as 

trocas térmicas serão mais intensas, o que poderá acarretar em uma interpretação 

inadequada dos mesmos. 

 

Por este motivo, quando selecionados e aplicados na análise proposta, os dados em 

watts obtidos do Tas Simulator foram transformados em W/m2. Assim como nos 

casos anteriores, as tabelas contendo os valores hora a hora, conforme fornecidos 

pelo software utilizado, encontram-se disponíveis para verificação no APÊNDICE C. 

Salienta-se que as trocas de calor foram consideradas de caráter informativo, visto 

que não serão parte da análise proposta, que se limita, na presente pesquisa, aos 

dados de carga térmica e de consumo energético com a climatização artificial.  

 

Conforme observa-se nos GRAF. 27 a 30, para as circulações de serviço 1 e 2, os 

ganhos solares, durante o período diurno, são os mais representativos tanto no 

solstício de inverno quanto no de verão. Os ganhos internos devidos à ocupação 

mantém-se constantes durante as 24 horas do dia e os ganhos devidos à iluminação 

artificial ocorrem somente no período noturno, quando as luminárias são acionadas. 

Os valores mínimos e máximos observados encontram-se discriminados na TAB. 9. 

 

TABELA 9                                                                                                                                                                                                                                   
Ganhos e perdas de calor, circulações de serviço 1 e 2 

Dia 
Nº 

circulação 

Ganhos 
solares 

(W/m
2
) 

Trocas opacos 
(W/m

2
) 

Trocas vidros 
(W/m

2
) 

Ganhos 
ocupação (W/m

2
) Ganhos 

iluminação 
(W/m

2
) 

Max. Min 
Ganho 
max. 

Perda 
max 

Ganho 
max. 

Perda 
max Sensível Latente 

355 1 290,1 4,7 24,3 -57,9 _ -59,8 0,97 1,2 5,1 
2 192,2 3,3 7,6 -114,7 _ -29,2 0,97 1,2 5,1 

172 1 118,8 26,1 3,8 -33,2 _ -46,6 0,97 1,2 5,1 

2 352,6 26,2 _ -199,6 _ -43,6 0,97 1,2 5,1 

Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
 

Ainda com relação aos ganhos solares, no solstício de inverno, em geral observa-se 

um aumento nos valores mínimos e máximos. No entanto, o período de insolação é 

visivelmente menor (no solstício verão ocorre entre as 5h e as 19h, sendo que a 

partir das 19h não há mais insolação e no de inverno, entre 7h e 17h, sendo que a 

partir das 17h não há mais insolação). 



 

 

  

 

GRÁFICO 27 – Ganhos e perdas: circulação1 (SO), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

GRÁFICO 28 - Ganhos e perdas: circulação1 (SO), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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GRÁFICO 29 – Ganhos e perdas: circulação 2 (NE), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

GRÁFICO 30 - Ganhos e perdas: circulação 2 (NE), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1 
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Nos casos das salas de cirurgia 1, 3 e 5 (GRAF. 31 a 36), as suas áreas internas 

não são tão divergentes quanto o observado para as circulações de serviço – sala 

de cirurgia 1: 43,3m2; sala de cirurgia 3: 34,2m2; sala de cirurgia 5: 35,4m2 – desse 

modo, os gráficos, ainda que com valores totais em watts e não em watts por metro 

quadrado, ilustram de maneira mais aproximada as relações de grandeza entre os 

ganhos e as perdas de calor representados para os três casos. 

 

 

 

GRÁFICO 31 - Ganhos e perdas: cirurgia 1 (SO), verão.  
Nota: os ganhos de calor devidos aos equipamentos e à ocupação 
latente encontram-se parcialmente sobrepostos. Para maiores 
detalhes, vide TAB 44, APÊNDICE C. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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 GRÁFICO 32 - Ganhos e perdas: cirurgia 1 (SO), inverno. 
Nota: os ganhos de calor devidos aos equipamentos e à ocupação 
latente encontram-se parcialmente sobrepostos. Para maiores 
detalhes, vide TAB 44, APÊNDICE C. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 



 

 

   
GRÁFICO 33 – Ganhos e perdas: cirurgia3 (SO), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

GRÁFICO 34 - Ganhos e perdas: cirurgia 3 (SO), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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GRÁFICO 35 – Ganhos e perdas: cirurgia 5 (NE), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

GRÁFICO 36 - Ganhos e perdas: cirurgia 5 (NE), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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Ao contrário do que se observa para as circulações de serviço, se comparados às 

demais parcelas de trocas de calor, os ganhos solares têm menor influência nas 

condições internas de temperatura e umidade do ar das salas de cirurgia. Uma vez 

que o Tas Simulator considera ganhos solares somente para zonas com paredes em 

contato direto com a área externa, estes são nulos para as salas de cirurgia 3 e 5.  A 

sala de cirurgia 1, que possui uma parede divisória com o exterior da edificação, não 

possui janelas, o que reduz significativamente os seus ganhos devidos à insolação. 

 

Assim como no caso anterior, o período de insolação no solstício de inverno (entre 

7h e 17h) é mais curto que no solstício de verão (entre 5h e 19h). 

 

Em todas as salas de cirurgia consideradas verifica-se que os maiores ganhos 

internos são devidos aos equipamentos, seguidos da ocupação latente, ocupação 

sensível e iluminação, nesta ordem.  Estes permanecem constantes durante o 

horário de realização de procedimentos e tornam-se nulos no período em que as 

salas de cirurgia não são utilizadas. 

 

As trocas de calor através de elementos opacos da envoltória (sala de cirurgia 1) e 

as trocas entre componentes internos e com o ar no interior das zonas (trocas 

edificação) são variáveis e em geral mais intensas no solstício de verão. Os valores 

máximos e mínimos observados são apresentados na TAB. 10 abaixo. 

 

TABELA 10                                                                                                                                                                                                                                   
Ganhos e perdas de calor, salas de cirurgia 1, 3 e 5 

Dia 
Nº 

Sala 

Ganhos 
solares 
(W/m

2
) 

Trocas opacos 
(W/m

2
) 

Trocas 
edificação 

(W/m
2
) 

Ganhos 
equip. 
(W/m

2
) 

Ganhos 
ocupação (W/m

2
) Ganhos 

ilumin. 
(W/m

2
) 

Max. Min. 
Ganho 
max. 

Perda 
max 

Ganho 
max. 

Perda 
max Sensível Latente 

355 1 0,9 0,02 2,9 -0,2 12,9 _ 14,7 12,8 14,6 6,5 
3 _ _ _ _ 17,02 _ 32,4 16,3 18,5 8,2 
5 _ _ _ _ 12,9 _ 46,2 15,7 17,9 7,95 

172 1 0,5 0,1 _ -4,02 10 _ 14,7 12,8 14,6 6,5 

3 _ _ _ _ 7,9 -0,4 32,4 16,3 18,5 8,2 

5 _ _ _ _ 8,13 _ 46,2 15,7 17,9 7,95 

Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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4.3.1.4 Salas de Cirurgia 1, 3 e 5: Consumo energético com climatização 
artificial – cargas de arrefecimento e de remoção latente. 

 

Os GRAF. 37 a 42 informam as cargas necessárias para arrefecimento artificial do ar 

das salas de cirurgia 1, 3 e 5, de modo a manter a temperatura de bulbo seco 

interna máxima a 22ºC, e as cargas de remoção de calor latente para garantir que a 

umidade relativa do ar no interior dos ambientes seja de no máximo 60%, durante o 

horário de funcionamento dos mesmos. Os valores mínimos e máximos observados 

para cada sala são informados na TAB. 11 a seguir (para maiores detalhes vide 

APÊNDICE C). 

 

TABELA 11                                                                                                                                                                                                                                   
Cargas para arrefecimento do ar e remoção de calor latente,  

salas de cirurgia 1, 3 e 5 

Dia Nº Sala 

Carga arrefecim. 
(W/m

2
) 

Carga remoção 
latente (W/m

2
) 

Max. Min. Max. Min. 

355 1 52,1 42,1 25,7 13,7 
3 78,4 66,95 29,6 17,6 
5 87,8 76,7 29 16,95 

172 1 30,5 25,8 16,2 3,4 

3 54,6 49,7 20,1 7,3 

5 71,9 63,3 19,5 6,7 

    Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
 

 

Para todas as salas de cirurgia consideradas, as cargas de arrefecimento e de 

remoção de calor latente são maiores no solstício de verão e menores no solstício 

de inverno, conforme esperava-se, tendo em vista os dados de temperatura e 

umidade do ar, bem como as trocas de calor apresentados anteriormente. 

 

Em continuidade ao estudo proposto, serão apresentadas a seguir as alterações 

realizadas no modelo inicial, as quais representam propostas de estratégias 

arquitetônicas que, através da redução da carga térmica dos ambientes em análise, 

permitam diminuir as cargas necessárias para controle da temperatura do ar das 

salas de cirurgia selecionadas. 



 

 

   
GRÁFICO 37 – Climatização artificial, cirurgia 1 (SO), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

GRÁFICO 38 – Climatização artificial, cirurgia 1 (SO), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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GRÁFICO 39 – Climatização artificial, cirurgia 3 (SO), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

GRÁFICO 40 - Climatização artificial, cirurgia 3 (SO), inverno. 
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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GRÁFICO 41 – Climatização artificial, cirurgia 5 (NE), verão.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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 GRÁFICO 42 – Climatização artificial, cirurgia 5 (NE), inverno.  
Fonte: Simulação no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

 

4.3.2 Verificação da redução da carga térmica e do consumo energético de 

climatização artificial – alterações propostas 

 
 
 
Para definição das estratégias arquitetônicas a serem adotadas, partiu-se do 

pressuposto de que estas deveriam necessariamente ser exequíveis no caso de 

uma reforma real da edificação em análise. Estas procuram ainda respeitar o partido 

arquitetônico já consolidado do Hospital São Vicente de Paulo tanto quanto possível, 

ao mesmo tempo em que visam proporcionar a redução de carga térmica desejada. 

As soluções adotadas encontram-se discriminadas a seguir, em maiores detalhes. 
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4.3.2.1 Redução da área envidraçada da fachada: 

 

 

A norma NBR 15220 parte 3, que diz respeito ao zoneamento bioclimático brasileiro, 

apresenta algumas “recomendações técnico-construtivas que otimizam o 

desempenho térmico das edificações, através de sua melhor adequação climática” 

(ABNT, 2003b, p. 2). Para a zona bioclimática em que se insere o município de Belo 

Horizonte, a norma recomenda que as janelas possuam área de abertura de 15% a 

25% da área de piso, bem como que estas sejam sombreadas. 

 

O Manual Técnico de Edificações do Município de Belo Horizonte, compilação 

atualizada da legislação municipal urbanística e de edificações, por sua vez, informa 

que compartimentos de permanência prolongada – locais com funções de repouso, 

tratamento, trabalho e outros – devem ser iluminados e ventilados por janelas com 

área mínima de 1/6 (ou aproximadamente 17%) da área do piso. Já nos ambientes 

de permanência transitória – com funções de circulação, higiene, guarda de 

materiais etc, a relação passa a ser de 1/8 (ou 12,5%) (BELO HORIZONTE, 2011). 

 

Atualmente as circulações de serviço 1 e 2 possuem um total de aproximadamente 

64,8m2
 de área envidraçada. As áreas de piso das circulações de serviço 1, 2 e 3, as 

quais são contíguas e sem divisórias internas, somam 104,4m2. Desse modo a área 

de janelas equivale a cerca de 62% da área de piso dos ambientes a que atendem. 

 

Ao se considerar que as circulações de serviço são ambientes de permanência 

transitória, e ao mesmo tempo sem prejudicar o uso adequado da iluminação 

artificial, que permanece ligada somente no período noturno, optou-se pela redução 

da área envidraçada para próximo de 17% da área de piso das mesmas, o que 

atende à legislação municipal bem como respeita a recomendação da NBR 15220 

parte 3. 

 

Nesse sentido, distribuíram-se homogeneamente janelas de 2,00mX1,00m com 

peitoris de 1,30m ao longo das circulações de serviço 1 e 2. O mesmo procedimento 

foi realizado para a sala auxiliar anexa à sala de cirurgia 1, a qual também 

encontrava-se com área envidraçada superior ao necessário.  
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4.3.2.2 Colocação de elementos de proteção solar nas janelas e paredes 
externas: 

 

Elementos de proteção solar tais como brise-soleils ou marquises representam uma 

importante estratégia para redução da carga térmica do interior dos ambientes, visto 

que proporcionam o sombreamento das janelas e fachadas, reduzindo assim a 

incidência de radiação solar direta sobre as mesmas. 

 

Para o dimensionamento da proteção solar das novas janelas adotadas, utilizou-se o 

método do traçado de máscaras, que segundo Frota; Schiffer (2001), permite 

verificar o ângulo de sombra do quebra-sol a partir do gráfico denominado 

transferidor auxiliar (FIG 61), sobreposto à carta solar117 para a latitude do local. No 

caso, utilizou-se a carta solar para a latitude 20ºS (FIG. 62), correspondente ao 

município de Belo Horizonte.  

 

 

FIGURA 61 – Transferidor auxiliar 
Fonte: FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 206. 

 FIGURA 62 – Carta solar 20ºS 
Fonte: FROTA; SCHIFFER, 2001, p. 202. 

 
Os brises horizontais foram dimensionados a partir de um ângulo α118 de 45º, de tal 

forma que a sua profundidade tivesse a mesma dimensão da altura dos vãos de 

                                            
117

 A carta solar é a representação gráfica das trajetórias aparentes do sol projetadas no plano do 
horizonte do observador, para cada latitude específica (FROTA; SCHIFFER, 2001). 

118
 O transferidor auxiliar indica as projeções das superfícies definidas por α, β e γ sobre o plano do 

horizonte para um observador situado em uma superfície vertical. Os ângulos α e  γ (os segundos 
obtidos através dos ângulos α girando-se o transferidor auxiliar em 90º), identificados como os arcos 
demarcados no transferidor, indicam as projeções de elementos de proteção solar horizontais e os 
ângulos β (linhas radiais do transferidor) indicam as projeções de elementos de proteção solar 
verticais. 
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iluminação protegidos (ou seja, 1,00m), com largura igual a 2,00m, de modo a se 

projetarem sobre toda a área das janelas.  

 

Em seguida, optou-se por complementar a proteção proporcionada pelos brises 

horizontais através da inclusão de elementos verticais de dimensões equivalentes, 

com ângulos β de 60º. As máscaras com α 45º e β 60º para as orientações sudoeste 

(circulação de serviço 1) e nordeste (circulação de serviço 2) são apresentadas nas 

FIG. 63 e 64 abaixo. 

 

  

FIGURA 63 – Carta solar 20ºS, fachada SO 
Fonte: Elaborado pela autora com base em 
FROTA; SCHIFFER, 2001. 

FIGURA 64 – Carta solar 20ºS, fachada NE 
Fonte: Elaborado pela autora com base em 
FROTA; SCHIFFER, 2001. 

 

Como resultado da colocação dos brises, no solstício de verão as janelas da 

circulação de serviço 1, com orientação sudoeste, serão totalmente sombreadas até 

por volta de 16h30min, e no solstício de inverno, durante todo o período de 

insolação. As janelas da circulação de serviço 2, voltadas para nordeste, 

permanecerão sombreadas em todo o período da manhã no solstício de verão e, no 

solstício de inverno, a partir das 9h30min, aproximadamente. 

 

Finalmente, com vistas a proporcionar sombreamento inclusive dos elementos 

opacos das fachadas, foram acrescentadas marquises com largura igual a 1,00m em 

toda a sua extensão. Salienta-se que, uma vez que o Tas Simulator calcula as 

sombras proporcionadas apenas para os elementos diretamente associados aos 
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brises, excluindo as paredes adjacentes119, este recurso se fez indispensável, já que 

em um caso real, os elementos de proteção solar colocados em janelas causam 

sombreamento em outras partes da edificação, ao longo do dia.  

 

4.3.2.3 Colocação de vidro verde nas janelas: 

 
 

Considerando-se que a radiação solar é composta por 1% a 5% de radiação ultra 

violeta (UV); 41% a 45% de luz visível (LV); e 52% a 60% de infra vermelho próximo 

(IV), um vidro que proporcione mínimo ganho de calor e máxima luminosidade deve 

ser o menos permeável possível ao infra vermelho e transmitir o máximo possível a 

faixa do espectro correspondente à luz visível120. O comportamento do vidro quanto 

à transmissão de diferentes faixas do espectro da radiação solar depende da sua 

composição química, cor e presença de películas. O GRAF. 43 a seguir ilustra a 

transmissão da radiação solar separadamente para quatro tipos de vidro.  

 

  GRÁFICO 43 - Transmissão da radiação solar nas regiões do ultravioleta, luz visível 
               e infravermelho através de amostras de 6mm analisadas. 
  Fonte: <http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/>. 

O gráfico apresentado permite verificar que a amostra ensaiada de vidro verde é a 

que apresenta o menor valor para a transmissão na faixa do infravermelho e o maior 

valor de transmissão na faixa da luz visível, exceto pelo vidro incolor. 

                                            
119

 DE BENEDETTO, Gisele Saveriano. Tas (manual de modelagem e entrada de dados). [São 
Paulo], 2006. 27 f. Não publicado. 

120
 <http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/>. 

http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/
http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/
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Complementarmente, a TAB. 12 abaixo contém dados de transmissão por faixa do 

espectro para diversos tipos de vidro.  

 

TABELA 12                                                                                                                                  
Transmissão por faixa do espectro de radiação solar para vidros diversos 

Vidro Float Espessura 
Transmissão relativa ao intervalo 

característico % 
Transmissão total 
da amostra (%) 

UV Luz visível IV 

Incolor 4mm 39 88 77 78 

6mm 38 86 70 72 

Cinza 4mm 14 57 56 54 

6mm 12 46 43 42 

Bronze 4mm 14 61 57 56 

6mm 11 49 54 52 

Verde 4mm 18 71 43 48 

6mm 16 68 40 45 

Refletivo incolor 6mm 6 34 60 53 

Refletivo prata 6mm 18 54 63 60 

Refletivo cinza 6mm 11 43 72 63 

Refletivo bronze 6mm 5 28 45 40 

Refletivo verde 6mm 5 53 42 43 

Laminado incolor 6mm 2 85 63 65 

Laminado cinza 6mm 1 45 55 51 

Laminado bronze claro 6mm 1 53 55 52 

Laminado bronze 
escuro 

6mm 1 31 42 38 

Laminado verde 6mm 2 81 65 66 

Laminado rosa 6mm 1 52 55 52 

Laminado azul 6mm 1 75 65 64 

Fonte: CARAM DE ASSIS, 1997
121

 apud <http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/>. 

 

A partir desses dados, determinando-se a parcela líquida de luz visível e de infra 

vermelho sobre a transmissão total, é possível identificar a eficiência luminosa (EL) e 

a eficiência térmica (ET) para cada tipo de vidro indicado122. Desse modo, os vidros 

considerados na TAB. 12 foram classificados conforme sua eficiência térmica e 

luminosa, o que pode ser visualizado na TAB. 13 a seguir. 

 

                                            
121

 CARAM DE ASSIS, Rosana Maria. Memorial do Exame de Qualificação: Caracterização Óptica de 
Materiais Transparentes e Sua Relação Com o Conforto Ambiental em Edificações. Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Departamento de Saneamento 
e Hidráulica, 1997. 

122
 <http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/>. 

http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/
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TABELA 13                                                                                                                                   
Eficiência térmica (ET) e eficiência luminosa (EL) para vidros diversos 

Vidro Float Espessura EL ET Classificação 
Incolor 4mm a c ruim 

6mm a c ruim 

Cinza 4mm c b ruim 

6mm c a ruim 

Bronze 4mm b b regular 

6mm b b regular 

Verde 4mm b a bom 

6mm b a bom 

Refletivo incolor 6mm c b ruim 

Refletivo prata 6mm b b regular 

Refletivo cinza 6mm b c ruim 

Refletivo bronze 6mm c a ruim 

Refletivo verde 6mm b a bom 

Laminado incolor 6mm a c ruim 

Laminado cinza 6mm b b regular 

Laminado bronze claro 6mm b b regular 

Laminado bronze 
escuro 

6mm c a ruim 

Laminado verde 6mm a c ruim 

Laminado rosa 6mm b b regular 

Laminado azul 6mm a c ruim 

Fonte: CARAM DE ASSIS
123

, 1997 apud <http://www.fau.usp.br/deptecnologia/docs/bancovidros/>. 
Notas: 
EL     ET 
a - Valores entre 0,20 e 0,40,   a - Valores entre 0,0 e 0,9, 
b - Valores entre 0,10 e 0,19,   b - Valores entre 0,10 e 0,19, 
c - Valores entre 0,0 e 0,9.   c - Valores entre 0,20 e 0,40. 
 

Observa-se, então, que dentre os vidros avaliados, sob o ponto de vista de eficiência 

térmica e luminosa, as melhores opções seriam o vidro verde de 4mm e de 6mm e o 

vidro refletivo verde de 6mm. Nesse sentido, em continuidade às alterações 

propostas para as janelas da ala em análise, optou-se pela substituição do vidro 

incolor 4mm de vedação por vidro verde 4mm, já que este contribui mais 

efetivamente que o primeiro para a redução do ganho de calor solar para o interior 

dos ambientes. 

 

                                            
123

 CARAM DE ASSIS, Rosana Maria. Memorial do Exame de Qualificação: Caracterização Óptica de 
Materiais Transparentes e Sua Relação Com o Conforto Ambiental em Edificações. Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Departamento de Saneamento 
e Hidráulica, 1997. 
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4.3.2.4 Previsão de ventilação forçada nas circulações de serviço: 

 

 

Os ambientes existentes no interior de um bloco cirúrgico, considerado área crítica 

hospitalar, não podem ser ventilados naturalmente, tendo em vista minimizar a 

entrada de microrganismos externos (ANVISA, 2004), de modo a contribuir para a 

qualidade do ar no interior dos recintos, bem como para evitar eventual 

contaminação do ar externo à unidade.  

 

Por outro lado, não há menção na Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 

50/2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde, sobre a exigibilidade de climatização artificial do ar ou de 

ventilação forçada no interior de circulações (de serviço ou não) existentes neste tipo 

de unidade funcional. 

 

Em complementação, no município de Belo Horizonte, circulações e escadas 

privativas são dispensadas de ventilação e iluminação, bem como são permitidos 

dispositivos especiais para iluminação e ventilação artificiais em compartimentos 

destinados a funções cuja natureza imponha a ausência de iluminação ou ventilação 

natural, bem como em compartimentos destinados ao uso não residencial, à 

exceção de salas de aula (BELO HORIZONTE, 2011). 

 

Desse modo pode-se interpretar que o fato de as circulações de serviço do Bloco 

Cirúrgico Prof. Antônio Dilson – corredores secundários não acessados pela equipe 

presente nas salas de cirurgia ou em outros ambientes de atendimento durante a 

realização de procedimentos – não serem climatizadas ou ventiladas artificialmente, 

a princípio não fere as diretrizes normativas ou determinações legais em vigor.  

 

No entanto, ainda que a proposta inicial do trabalho ora apresentado seja a 

verificação do impacto de estratégias arquitetônicas passivas na redução do 

consumo energético com climatização artificial, considera-se indispensável a 

inclusão de ventilação forçada nas circulações de serviço 1 e 2, necessária como 

medida para: 
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 Dissipar odores passíveis de serem produzidos durante a realização das 

atividades inerentes ao bloco cirúrgico,  

 Reduzir os riscos de transmissão e contaminação por via aérea, contribuindo 

para prevenção e controle de infecção e de doenças ocupacionais dos 

funcionários e profissionais que trabalham nesta unidade funcional,  

 Inibir a proliferação de microrganismos, favorecida por umidade alta, 

 Contribuir para a melhoria das condições de conforto dos funcionários e 

demais ocupantes da edificação que por elas transitarem (ANVISA, 2004; 

ABNT, 2005). 

 

Ainda que primariamente com o objetivo de contribuir para a qualidade do ar, a 

previsão de ventilação forçada certamente impactará nas condições de temperatura 

e umidade do ar interno, bem como acarretará em consumo energético. Desse 

modo, foram realizadas simulações para verificar o efeito de ventilação forçada que 

garanta duas trocas de ar por hora, ou seja, ventilação de higiene nas circulações de 

serviço, bem como ventilação forçada com seis trocas de ar por hora, de modo a 

avaliar qual das duas opções mostra-se mais vantajosa. 

 

 

4.3.2.5  Alterações nos elementos construtivos 

 

 

Finalmente, procurou-se verificar o efeito de alterações nos elementos construtivos 

considerados em um primeiro momento como pontos críticos, os quais poderiam, da 

maneira como se encontram atualmente, influenciar negativamente na carga térmica 

dos ambientes e, consequentemente, no consumo de ar condicionado das salas de 

cirurgia analisadas. Desse modo, testaram-se: 

 Substituição da vedação em chapa de aço da circulação de serviço 2 por tijolo 

cerâmico furado, com revestimento externo em cerâmica bege clara e pintado 

internamente com tinta na cor branca, com espessura final da parede de 

250mm, de modo a acompanhar o padrão atual da edificação, 

 Acréscimo de 100mm de argila expandida sobre a laje da circulação de 

serviço 2, a qual fica exposta à radiação solar direta. 
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O revestimento das fachadas foi mantido, visto que a quase totalidade do perímetro 

das mesmas é constituído por cerâmica bege clara, considerada satisfatória.  

 

Os materiais sugeridos procuram ainda atender tanto quanto possível às 

recomendações da norma NBR 15220, parte 3, para a zona bioclimática na qual se 

insere o município de Belo Horizonte, para a qual são especificadas paredes 

externas leves e refletoras e coberturas leves e isoladas.  

 

 

4.3.3 Verificação da redução da carga térmica e do consumo energético de 

climatização artificial – resultados alcançados 

 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos através das alterações sugeridas, 

as quais foram progressivamente aplicadas ao modelo, de modo a permitir a 

comparação direta da contribuição de cada uma delas para o objetivo proposto. Os 

dados selecionados partem da situação atual da edificação e serão apresentados 

através de tabelas de dados comparativos, na ordem que se segue: 

 

1. Situação atual da ala em análise, 

2. Redução da área envidraçada da fachada, 

3. Acréscimo de elementos de proteção solar nas janelas e paredes externas, 

4. Colocação de vidro verde nas janelas, 

5. Acréscimo de ventilação forçada (2 trocas/h) nas circulações de serviço 1 e 2, 

6. Acréscimo de ventilação forçada (6 trocas/h) nas circulações de serviço 1 e 2, 

7. Troca da vedação em chapa de aço por alvenaria de tijolo cerâmico furado, 

8. Colocação de isolamento térmico em argila expandida sobre laje da 

circulação de serviço 2. 

 

A ventilação forçada com duas trocas de ar por hora e a ventilação forçada com seis 

trocas de ar por hora previstas para as circulações de serviço 1 e 2 foram testadas 

sob as mesmas condições, ou seja, logo após a colocação de vidro verde nas 

janelas (item 4).  
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4.3.3.1 Verificação do impacto das alterações propostas na temperatura e 
umidade do ar 

 

 

As TAB. 14 a 16 a seguir informam as máximas e mínimas observadas para 

temperatura de bulbo seco (ºC), temperatura média radiante (ºC) e umidade relativa 

do ar (%) em todos os ambientes considerados, a cada alteração executada no 

modelo. A coluna “projeto” refere-se à ordem de inclusão das alterações, conforme 

listagem apresentada no item anterior. As tabelas completas de dados hora a hora, 

conforme fornecidas pelo Tas Simulator, encontram-se no APÊNDICE C. 

 

A) Circulações de serviço 1 e 2: 
 

Para as circulações de serviço 1 e 2 observa-se que os itens 2 a 4 – ou seja, 

redução do número de janelas, colocação de proteção solar e substituição de vidro 

incolor por vidro verde – resultaram em geral na redução das mínimas e máximas da 

TBS e da TMR, sendo que a redução de área envidraçada foi responsável pelas 

maiores diferenças de temperatura verificadas, seguida da colocação de brises e de 

vidro verde, respectivamente. 

  

Conforme pode ser verificado na TAB. 14, na circulação de serviço 1 a diminuição do 

número de janelas chegou a reduzir em 3,4ºC a TBS máxima e em 5,1ºC a TMR 

máxima no solstício de verão. No solstício de inverno as reduções na temperatura do 

ar devido à menor área envidraçada permanecem, porém em menor intensidade, 

com 1,4ºC a menos para a TBS máxima e 1,1ºC para a TMR máxima.  



 

 

TABELA 14                                                                                                                                                                                                                        
Circulações de serviço 1 e 2, temperatura e umidade – resultados obtidos 

Dia 

Umidade 
rel. 

externa 
(%) 

Temp. 
externa        

(°C) Projeto 

Circulação de serviço 1 (SO) Circulação de serviço 2 (NE) 

Temperatura 
int. bulbo seco                

(°C) 

Temperatura 
int. média 

radiante (°C) 

Umidade 
relativa interna                        

(%) 

Temperatura 
int. bulbo seco                      

(°C) 

Temperatura 
int. média 

radiante (°C) 

Umidade 
relativa interna                             

(%) 

Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. 

355 86 56 29 17,2 1 31,96 26,22 33,87 27,39 57,58 49,35 30,17 24,49 30,02 24,69 63,39 54,92 

2 28,52 25,88 28,75 26,91 61,97 53,07 28,75 23,9 27,66 23,93 64,87 58,04 

3 27,39 25,29 26,95 26,07 66,34 55,39 28,32 23,66 26,98 23,61 65,55 59,01 

4 27,28 25,21 26,78 25,98 66,75 55,63 28,27 23,64 26,92 23,57 65,62 59,12 

5 27,38 24,01 26,64 25,65 65,84 56,83 28,2 22,48 26,82 23,3 67,7 56,23 

6 27,62 22,57 26,53 25,26 67,53 55,41 28,21 21,16 26,74 22,99 71,44 58,25 

7 27,61 22,7 26,54 25,29 67,37 55,29 27,99 22,03 26,18 24,71 68,69 56,75 

8 27,63 22,71 26,55 25,3 67,29 55,22 28,17 22,17 26,6 25,25 68,04 56,17 

172 81 62 18,9 13 1 23,48 20,26 23,66 21,08 62,59 42,54 25,26 19,33 26,85 19,5 60,63 44,64 

2 22,13 20,72 22,52 21,68 65,69 41,52 23,09 18,93 22,43 18,54 64,96 46,25 

3 21,53 20,43 22,16 21,3 67,74 42,24 22,45 18,78 20,66 18,2 66,43 46,89 

4 21,49 20,41 22,11 21,25 67,96 42,32 22,41 18,77 20,57 18,17 66,58 46,95 

5 20,69 19,18 21,61 20,78 69,96 43,62 21,46 17,53 20,27 17,83 67,69 48,19 

6 19,91 17,62 20,99 20,17 73,43 47,46 20,45 16,18 19,95 17,42 71,59 52 

7 19,95 17,77 21,05 20,23 73,19 47,05 20,54 17,03 20,62 19,51 70,67 48,83 

8 19,98 17,79 21,06 20,25 73,04 46,96 20,72 17,23 21,15 20,14 70,03 48,33 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

2
6

6 
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Ainda que as demais alterações tenham surtido menor efeito que a primeira, estas 

contribuíram para a eficácia do conjunto de intervenções (2 a 4), que resultou em 

uma redução de cerca de 4,7ºC na TBS máxima da circulação de serviço 1 no 

solstício de verão e de 2ºC no solstício de inverno, bem como de aproximadamente 

7ºC na TMR máxima no solstício de verão e 1,6ºC no solstício de inverno.  

 

Na circulação de serviço 2, por sua vez, a diminuição da temperatura do ar ocorreu 

em grau um pouco menor que o observado para a circulação de serviço 1. Nesse 

caso, as maiores alterações devidas à redução da área envidraçada fizeram-se 

sentir no solstício de inverno, chegando a diminuir em 2,2ºC a TBS máxima e em 

4,4ºC a TMR máxima. 

 

O conjunto de alterações (2 a 4), para esta zona, resultou em uma redução de 1,9ºC 

na TBS máxima no solstício de verão e de 2,9ºC no solstício de inverno. Já a TMR 

máxima baixou em 3,1ºC no solstício de verão e em 6,3ºC no solstício de inverno. 

 

Em ambas as circulações de serviço os valores verificados para as mínimas também 

resultaram menores, o que, no entanto, ocorreu de forma mais discreta. As 

oscilações na umidade relativa interna acompanharam as alterações observadas na 

temperatura do ar, sendo que quando a temperatura do ar diminui a umidade relativa 

aumenta e vice versa, conforme o esperado. 

 

Com relação à previsão de ventilação mecânica nas circulações de serviço 

(alterações 5 e 6), ainda que com o intuito inicial de contribuir para a qualidade do ar 

nestes ambientes, esta acarretou em alterações na temperatura do ar interno dos 

mesmos. A ventilação mecânica interage com os mecanismos de trocas de calor da 

edificação, bem como pode contribuir para a retirada do ar quente das áreas 

internas. No entanto, para o modelo apresentado, o seu impacto sobre a 

temperatura de bulbo seco, bem como sobre a temperatura média radiante não foi 

tão significativa quanto as estratégias passivas anteriormente aplicadas. 

 

Na circulação de serviço 1 a ventilação mecânica chegou a acarretar em pequenos 

acréscimos na TBS máxima no solstício de verão, a qual, em comparação com a 

temperatura decorrente das alterações 2 a 4, se elevou em 0,1ºC com 02 trocas/h e 
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em 0,3ºC com 06 trocas/h. As TBS mínimas, por outro lado, sofreram reduções mais 

significativas, passando de 25,21ºC para 24,01ºC com 02 trocas/h (redução de 

1,2ºC) e de 25,21ºC para 22,57ºC com 06 trocas/h (redução de 2,6ºC). 

 

Nos demais casos a ventilação mecânica contribuiu para a redução tanto da 

temperatura de bulbo seco quando da temperatura média radiante em ambas as 

circulações, com mais intensidade na opção de seis trocas de ar por hora e no 

solstício de inverno. 

 

A troca da vedação externa em chapa metálica da circulação de serviço 2 por 

alvenaria de tijolo cerâmico furado, por sua vez, em comparação aos resultados 

alcançados com previsão de ventilação mecânica com seis trocas de ar por hora, 

acarretou, na maior parte das vezes, em acréscimos na temperatura do ar. 

 

Na circulação de serviço 2, ambiente mais afetado pela troca de materiais, 

primeiramente observa-se diminuição da TBS máxima e da TMR máxima, em 0,2ºC 

e 0,6ºC, respectivamente, no solstício de verão. As mínimas, por sua vez, resultaram 

superiores, com acréscimos de 0,9ºC na TBS mínima e de 1,7ºC na TMR mínima. 

No solstício de inverno verifica-se que a temperatura do ar resulta sempre superior, 

com acréscimos de 0,1ºC na TBS máxima e de 0,9ºC na TBS mínima, bem como de 

0,7ºC e 2,1ºC na TRM máxima e mínima, respectivamente. 

 

Na circulação de serviço 1, por sua vez, os reflexos da troca de materiais são 

menores. Tanto no solstício de verão quanto no de inverno os valores mínimos e 

máximos de temperatura de bulbo seco e de temperatura média radiante 

permanecem praticamente inalterados, com acréscimos pouco significantes em seus 

valores. 

 

Considera-se que o acréscimo nas temperaturas do ar interno causadas pela 

substituição das chapas de aço por alvenaria de tijolo cerâmico furado deve-se a 

algumas características específicas do modelo apresentado. Primeiramente, a área 

vedada por chapa metálica é relativamente pequena, se comparada ao perímetro 

total das circulações. Esta encontra-se na fachada nordeste, que recebe insolação 

direta somente no período da manhã, bem como encontra-se constantemente (ainda 
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que parcialmente) sombreada, devido aos elementos de proteção solar acrescidos 

ao modelo. 

 

Observa-se ainda que ao mesmo tempo em que a parede de alvenaria de tijolo 

cerâmico furado proporciona menores ganhos de calor em comparação à vedação 

em chapa metálica, nos períodos em que as temperaturas internas são superiores 

às externas, as perdas também resultarão menores. Tais alterações no balanço 

térmico da edificação podem ocasionar aumento da temperatura ambiente, conforme 

observado para o modelo de que trata esta análise. 

 

Do mesmo modo, o acréscimo de isolamento térmico em argila expandida sobre a 

laje da circulação de serviço 2 resultou em aumento das temperaturas internas do ar 

máximas e mínimas, entre 0,1ºC e 0,2ºC para TBS e entre 0,4ºC e 0,6ºC para TMR, 

de maneira ligeiramente mais intensa no solstício de inverno. Neste caso 

praticamente não se observa mudanças nos valores de temperatura do ar na 

circulação de serviço 1.  

 

B) Salas de cirurgia 1, 3 e 5: 

 

No caso das salas de cirurgia, os ganhos de calor devidos aos equipamentos, à 

ocupação e à iluminação artificial são muito representativos e somados constituem 

as maiores contribuições para a carga térmica no interior das mesmas. Desse modo, 

em geral as alterações observadas nas máximas e mínimas de temperatura e 

umidade relativa do ar foram menores que aquelas ocorridas nas circulações de 

serviço 1 e 2. 

 

A sala de cirurgia 1 não possui ligação direta com as circulações de serviço e, por 

este motivo, sofreu menor influência das variações ocorridas nas mesmas. Conforme 

é possível verificar na TAB. 15, o item que mais contribuiu para a redução das 

temperaturas de bulbo seco e das temperaturas médias radiantes da zona foi a 

colocação de elementos e proteção solar na envoltória, visto que uma de suas 

paredes faz parte da fachada sudoeste. 
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As salas de cirurgia 3 e 5 (TAB. 16), em comparação com a sala de cirurgia 1, 

tiveram alterações mais significativas em seus dados de temperatura e umidade, 

cujo padrão de variação foi similar ao observado para as circulações de serviço, às 

quais são contíguas – ainda que em menor proporção. 

 

Nas salas de cirurgia 1 e 3, localizadas no lado sudoeste da ala em estudo, as 

maiores reduções das temperaturas do ar interno ocorrem no solstício de verão. Já 

no caso da sala de cirurgia 5, localizada no lado nordeste, estas verificam-se no 

solstício de inverno. 

 

 TABELA 15                                                                                                                                           
Sala de cirurgia 1, temperatura e umidade – resultados obtidos 

Dia 

Umidade 
rel. 

externa 
(%) 

Temp. 
externa        

(°C) Projeto 

Sala de cirurgia 1 (SO) 

Temperatura 
int. bulbo seco                

(°C) 

Temperatura 
int. média 

radiante (°C) 

Umidade 
relativa interna                        

(%) 

Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. 

355 86 56 29 17,2 1 24,48 22
a
 25,27 25,05 62,14 58,15 

2 24,41 22
a
 25,19 24,98 62,37 58,33 

3 24,31 22
a
 25,06 24,86 62,77 58,66 

4 24,3 22
a
 25,05 24,85 62,8 58,68 

5 24,3 22
a
 25,05 24,85 62,81 58,69 

6 24,29 22
a
 25,04 24,85 62,83 58,7 

7 24,29 22
a
 25,04 24,85 62,82 58,7 

8 24,29 22
a
 25,04 24,85 62,82 58,7 

172 81 62 18,9 13 1 22
a
 21,55 23,69 23,11 60

a
 44,24 

2 22
a
 21,53 23,66 23,08 60

a
 44,31 

3 22
a
 21,49 23,61 23,03 60

a
 44,41 

4 22
a
 21,49 23,6 23,03 60

a
 44,43 

5 22
a
 21,48 23,6 23,02 60

a
 44,44 

6 22
a
 21,47 23,59 23,01 60

a
 44,46 

7 22
a
 21,48 23,59 23,01 60

a
 44,45 

8 22
a
 21,48 23,6 23,02 60

a
 44,45 

   Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
   Nota: 

a) Valor decorrente da climatização artificial no ambiente. 



 

 

TABELA 16                                                                                                                                                                                                                                  
Salas de cirurgia 3 e 5, temperatura e umidade – resultados obtidos 

Dia 

Umidade 
rel. 

externa 
(%) 

Temp. 
externa        

(°C) Projeto 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 

Temperatura 
int. bulbo seco                

(°C) 

Temperatura 
int. média 

radiante (°C) 

Umidade 
relativa interna                        

(%) 

Temperatura 
int. bulbo seco                      

(°C) 

Temperatura 
int. média 

radiante (°C) 

Umidade 
relativa interna                             

(%) 

Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. 

355 86 56 29 17,2 1 24,98 22
a
 26 25,57 60,32 56,69 24,67 22

a
 25,77 25,3 61,42 57,43 

2 24,73 22
a
 25,62 25,29 61,2 57,43 24,49 22

a
 25,49 25,09 62,09 57,99 

3 24,6 22
a
 25,49 25,15 61,67 57,8 24,44 22

a
 25,41 25,03 62,29 58,16 

4 24,59 22
a
 25,47 25,13 61,73 57,85 24,43 22

a
 25,4 25,02 62,32 58,18 

5 24,55 22
a
 25,43 25,1 61,87 57,95 24,4 22

a
 25,38 24,99 62,41 58,25 

6 24,51 22
a
 25,38 25,06 62,03 58,06 24,37 22

a
 25,35 24,96 62,53 58,33 

7 24,51 22
a
 25,39 25,07 62,01 58,05 24,45 22

a
 25,37 25,02 62,26 58,16 

8 24,52 22
a
 25,39 25,07 62 58,04 24,48 22

a
 25,4 25,06 62,12 58,05 

172 81 62 18,9 13 1 22,28 22
a
 24,35 23,68 60

a
 42,84 22,5 22

a
 24,87 23,97 60

a
 42,28 

2 22,21 22
a
 24,22 23,59 60

a
 43,04 22,24 22

a
 24,41 23,62 60

a
 43,03 

3 22,15 21,94 24,16 23,52 60
a
 43,2 22,16 21,92 24,29 23,52 60

a
 43,27 

4 22,15 21,94 24,15 23,51 60
a
 43,22 22,15 21,91 24,28 23,51 60

a
 43,3 

5 22,09 21,87 24,09 23,43 60
a
 43,4 22,11 21,86 24,23 23,45 60

a
 43,43 

6 22,03 21,79 24,02 23,34 60
a
 43,62 22,06 21,8 24,18 23,37 60

a
 43,58 

7 22,04 21,8 24,03 23,35 60
a
 43,58 22,16 21,93 24,28 23,54 60

a
 43,23 

8 22,05 21,8 24,03 23,36 60
a
 43,57 22,19 21,97 24,32 23,58 60

a
 43,13 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1 
Nota: 

a) Valor decorrente da climatização artificial no ambiente.

2
7

1 
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4.3.3.2 Verificação do impacto das alterações propostas no consumo 
energético com climatização artificial nas salas de cirurgia 1, 3 e 5 

 

A TAB. 17 permite verificar as cargas máximas de arrefecimento (W/m2) e de 

remoção de calor latente (W/m2) observadas nas salas de cirurgia selecionadas nos 

solstícios de verão e de inverno. Similarmente às tabelas de temperatura e umidade, 

a coluna “projeto” identifica a etapa de alterações propostas a que se referem os 

dados apresentados. 

 

Em acréscimo, apontam-se as cargas totais diárias de arrefecimento (W/m2) para 

cada caso, as quais permitem avaliar comparativamente os resultados obtidos 

quanto à diminuição do consumo energético com climatização artificial. A coluna 

“economia total” indica a redução alcançada na carga de arrefecimento total diária 

(%), em comparação à situação atual das zonas, a cada mudança realizada no 

modelo inicial. 

 

Observa-se ainda que a carga de remoção latente permanece inalterada, conforme 

esperado, visto que os acentuados ganhos de calor latente devidos à ocupação são 

constantes durante o horário de funcionamento das salas de cirurgia. As tabelas de 

dados completos, conforme fornecidas pelo Tas Simulator, encontram-se disponíveis 

para verificação no APÊNDICE C. 

 

Com relação às estratégias passivas que ocasionaram redução na temperatura de 

bulbo seco e na temperatura média radiante dos ambientes em análise, ou seja, as 

alterações 2 a 4 – redução do número de janelas, colocação de brises e troca do 

vidro liso transparente por vidro verde – para a sala de cirurgia 1 foi alcançada uma 

economia total de 3,6% no solstício de verão e de 1,8% no solstício de inverno. 

Conforme anteriormente apontado para esta sala, a colocação de brises foi 

responsável pelos maiores impactos. 

 

 

 



 

 

TABELA 17                                                                                                                                                                                                                                 
Salas de cirurgia 1, 3 e 5, carga de arrefecimento e de remoção latente – resultados obtidos 

Dia Projeto 

Sala de cirurgia 1 (SO) - 43,3 m
2
 Sala de cirurgia 3 (SO) - 34,2m

2
 Sala de cirurgia 5 (NE) - 35,4m

2
 

Remoção 
latente 
max.                  

(W/m
2
) 

Arrefecim. 
max.                      

(W/m
2
) 

Arrefecim. 
Total/dia 
(W/m

2
) 

Economia 
total (%) 

Remoção 
latente 
max.                  

(W/m
2
) 

Arrefecim. 
max.                      

(W/m
2
) 

Arrefecim. 
Total/dia 
(W/m

2
) 

Economia 
total (%) 

Remoção 
latente 
max.                  

(W/m
2
) 

Arrefecim. 
max.                      

(W/m
2
) 

Arrefecim. 
Total/dia 
(W/m

2
) 

Economia 
total (%) 

3
5
5
 (

s
o
ls

tí
c
io

 d
e
 v

e
rã

o
) 1 25,7 52,07 946,8 _ 29,6 78,4 1458,1 _ 29 87,8 1649,5 _ 

2 25,7 51,28 934,1 1,3 29,6 74,6 1398,6 4,1 29 85,1 1605,7 2,7 

3 25,7 50,14 914,3 3,4 29,6 73,2 1373,2 5,8 29 84,4 1592,8 3,4 

4 25,7 50,02 912,4 3,6 29,6 73,0 1369,8 6,1 29 84,3 1591,2 3,5 

5 25,7 49,99 911,9 3,7 29,6 72,7 1364,5 6,4 29 84,1 1587,1 3,8 

6 25,7 49,97 911,37 3,74 29,6 72,48 1358,5 6,8 29 83,9 1582,7 4,0 

7 25,7 49,98 911,57 3,72 29,6 72,53 1359,4 6,77 29 84 1589,4 3,6 

8 25,7 49,98 911,59 3,71 29,6 72,6 1359,9 6,73 29 84,4 1596,0 3,2 

1
7
2
 (

s
o
ls

tí
c
io

 d
e
 i
n
v
e
rn

o
) 1 16,2 30,5 562,8 _ 20,1 54,6 1040,7 _ 19,5 71,9 1349,8 _ 

2 16,2 30,3 558,9 0,7 20,1 53,5 1022,0 1,8 19,5 66,3 1272,3 5,7 

3 16,2 30,0 553,3 1,7 20,1 53 1012,3 2,7 19,5 65 1252,7 7,2 

4 16,2 29,93 552,6 1,8 20,1 52,9 1011,0 2,9 19,5 64,9 1250,1 7,4 

5 16,2 29,89 551,9 1,9 20,1 52,5 1001,9 3,7 19,5 64,5 1243,4 7,9 

6 16,2 29,85 551,1 2,1 20,1 51,9 991,5 4,7 19,5 64,1 1235,7 8,4 

7 16,2 29,87 551,4 2,02 20,1 52 993,3 4,6 19,5 64,8 1249,8 7,4 

8 16,2 29,87 551,6 1,99 20,1 52,1 994 4,5 19,5 65,1 1256,1 6,9 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1 

2
7

3 
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Já nas salas de cirurgia 3 e 5 a redução do número de janelas mostrou-se mais 

representativa, e em geral as economias foram superiores. Na sala 3, no solstício de 

verão, as alterações 2 a 4 em conjunto resultaram em 6,1% a menos de carga 

necessária para arrefecimento, e redução de 2,9% no solstício de inverno. Na sala 5, 

por sua vez, a redução no consumo chegou a 3,5% no solstício de verão e a 7,4% 

no solstício de inverno.  

 

A contribuição da ventilação mecânica nas circulações de serviço para a redução da 

carga de arrefecimento nas salas de cirurgia, de modo similar ao observado com 

relação à temperatura e umidade do ar, foram menos significativas que as 

estratégias passivas adotadas. Em acréscimo, ao se passar de duas trocas de ar por 

hora para seis trocas de ar por hora, a redução no consumo com ar condicionado 

não se mostrou proporcional ao incremento de ventilação.  

 

Ao se considerar que a previsão de ventilação mecânica implica em consumo 

adicional de energia elétrica, observa-se que, especialmente no solstício de verão, a 

opção de duas trocas/hora mostra-se mais vantajosa, uma vez que praticamente não 

há alterações na economia alcançada quando comparada com a opção de seis 

trocas/hora.  

 

Tendo em vista a ausência de um projeto de ventilação mecânica específico para as 

circulações de serviço em análise, procedeu-se a uma estimativa de consumo de um 

sistema desse tipo, que garanta duas trocas de ar por hora ou seis trocas de ar por 

hora, conforme o caso. Para tanto, considerou-se o volume total das circulações de 

serviço 1, 2 e 3, equivalente a 292,5m3, bem como sua área total de 104,5m2, uma 

vez que as mesmas são contíguas, sem divisões internas.  

 

Segundo informações encontradas nos endereços eletrônicos de fabricantes de 

exaustores industriais124, a potência total necessária para uma vazão de 2400m3 por 

hora será em média 200W, com o equipamento em pleno funcionamento no decorrer 

dos 60 minutos.  

 

                                            
124

 <http://www.ventcenter.com.br/axiais.html>; <http://ventisilva.com.br/produto/linha-de-exaustores-
axiais-ventisilva/exaustor-monofasico-e30-m4/ventisilva>; <http://www.vesper.ind.br/extabela.htm>. 
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Proporcionalmente, no caso de duas trocas de ar por hora, ou seja, uma vazão de 

585 m3/hora (2 x 292,5m3), bastaria que o sistema fosse acionado durante 

aproximadamente 15 minutos a cada hora. Se a potência que o equipamento 

consome é de 200W a cada hora, em 15 minutos seu consumo passa a ser de 50W, 

o que resulta num total de 1200W por dia (ou 11,5W/m2 por dia). 

 

No caso de seis trocas de ar por hora, ou seja, uma vazão de 1755m3/hora (6 x 

292,5m3), o equipamento considerado necessitaria permanecer ligado durante cerca 

de 45min. Desse modo, seu consumo passa a ser de 150W/hora, com um total de 

3600W por dia (ou 34,5W/m2 por dia). 

 

Nesse sentido, o sistema de ventilação mecânica com seis trocas de ar por hora 

acarreta em maior acréscimo no consumo de energia elétrica da unidade e, em 

comparação à opção de duas trocas de ar por hora, não oferece reduções no 

consumo com arrefecimento das salas verificadas que justifique sua utilização.  

 

Acrescenta-se que o sistema de duas trocas/hora atende ao objetivo de se promover 

ventilação de higiene, bem como os dados de temperatura e umidade relativa do ar 

observados para esta opção são em geral satisfatórios para ocupação e uso do tipo 

de ambiente a que esta se destina (circulações de serviço). 

 

Finalmente, a troca da vedação em chapa de aço por alvenaria de tijolo cerâmico 

furado e a colocação de camada de isolamento em argila expandida sobre a laje da 

circulação de serviço 2, conforme pode ser verificado na TAB. 17, resultam em todos 

os casos em pequenos decréscimos na economia alcançada com o item anterior. 

 

Tendo em vista o acima exposto, para o estudo de caso proposto, os maiores 

benefícios observados quanto à diminuição da carga necessária para arrefecimento 

do ar nas salas de cirurgia são decorrentes da redução da área envidraçada das 

fachadas e da colocação de proteção solar na envoltória da edificação. A troca do 

vidro incolor das janelas por vidro verde também mostrou-se vantajosa.  

 

A inclusão de ventilação mecânica que garanta duas trocas de ar por hora, 

indispensável do ponto de vista da qualidade do ar interno, apresenta baixo 
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consumo energético, além de contribuir para a economia de energia com ar 

condicionado – o que poderá servir para contrabalançar o acréscimo de carga que 

esta representa. 

 

Nesse sentido, para o modelo em análise, a alternativa de projeto que apresenta as 

maiores vantagens é a nº 5: redução da área de janelas, colocação de brises, 

substituição de vidro incolor por vidro verde e ventilação mecânica com duas trocas 

de ar por hora nas circulações de serviço. 

 

Esta resultou em 3,7% de redução na carga necessária para arrefecimento do ar na 

sala de cirurgia 1 no solstício de verão e 1,9% no solstício de inverno; 6,4% e 3,7% 

para os solstícios de verão e inverno, respectivamente, na sala de cirurgia 3; e 3,8% 

e 7,9% para a sala de cirurgia 5, nos solstícios de verão e de inverno, na ordem em 

que se apresentam. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
O uso de climatização artificial é tema frequente nas discussões acerca do conforto 

ambiental e do consumo energético em edificações. Se por um lado estratégias 

arquitetônicas passivas representam meios menos impactantes do ponto de vista 

ambiental, equipamentos de ar condicionado são amplamente utilizados para retirar 

o excesso de carga térmica de ambientes e, a depender do clima local e da época 

do ano, poderão se mostrar indispensáveis para garantir condições de conforto no 

ambiente construído. 

 

Debates à parte, em determinadas edificações, a climatização artificial do ar é por 

vezes obrigatória e representa meio exclusivo de controle da temperatura, umidade 

e qualidade do ar interno. Este é o caso de certas unidades funcionais em hospitais, 

tal como o centro cirúrgico.  

 

Os resultados obtidos a partir das simulações realizadas para o presente trabalho 

demonstram que mesmo em situações desta natureza, um projeto arquitetônico em 

harmonia com as condições bioclimáticas locais e que aproveite os meios 

disponíveis para reduzir tanto quanto possível os ganhos de calor através da 

envoltória, ou que facilitem as perdas quando a geração de carga térmica interna é 

muito elevada, certamente contribuirá para reduzir o consumo energético do sistema 

de climatização artificial. 

 

As reduções de carga de arrefecimento alcançadas, as quais variam entre 1,9% e 

7,9%, conforme a sala de cirurgia e a época do ano consideradas, são significativas 

e indicam a justificativa e importância da adoção de medidas de projeto tais como 

aquelas apresentadas. Esta conclusão torna-se ainda mais notória ao se comparar, 

por exemplo, os resultados obtidos às economias devidas à adoção do Horário de 

Verão em Minas Gerais, que representam cerca de 4,1% de redução da demanda de 

pico diária, 0,5% de redução do consumo energético em geral e até 5% de redução 

do consumo registrado na fatura mensal de energia do consumidor residencial e 
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comercial, as quais implicam na alteração horária de todo o estado, com impactos 

diretos no cotidiano de todos os habitantes da região. 

 

Em outras situações, distintas do estudo de caso apresentado, a economia 

alcançada poderá resultar ainda maior, a depender do seu contexto específico, ou 

seja: o clima do local de implantação, orientação da edificação com relação ao norte 

geográfico, época do ano para a qual verificam-se os dados de consumo energético, 

características do projeto ou de construção específicos do objeto de análise e 

outros. 

 

Algumas dessas variações podem ser verificadas no próprio caso apresentado, em 

que salas de cirurgia com características similares – área física aproximada, mesmo 

tipo de atividades desenvolvidas, número e tipo de equipamentos, iluminação e 

ocupação – às quais implementaram-se as mesmas soluções de projeto, 

apresentaram intensidades diferentes nas respectivas reduções de carga necessária 

para arrefecimento artificial do ar. Tais oscilações se devem em boa parte ao fato de 

os ambientes selecionados localizarem-se em diferentes orientações e em posições 

diversas dentro da ala a que pertencem, bem como em contato direto ou não com a 

fachada da edificação. 

 

Resultados ainda mais significativos poderão ser alcançados caso as estratégias de 

redução da carga térmica dos ambientes forem consideradas desde as primeiras 

etapas de projeto. Dessa forma é possível escolher as melhores condições possíveis 

para a edificação, uma vez que certas ferramentas facilmente aplicáveis na etapa de 

projeto, como por exemplo alterações na orientação da edificação, no caso de uma 

reforma poderão não ser viáveis.  

 

Acrescenta-se que em hospitais, especialmente em áreas críticas como o bloco 

cirúrgico, a realização de reformas apresenta certas dificuldades, visto que nem 

sempre é possível interromper as atividades realizadas no local para execução das 

mesmas. Uma boa programação da obra permite que se organize a logística 

necessária para a realização de alterações na área física de unidades que não 

possam ter seu funcionamento totalmente paralisado. No entanto, salvo casos 

específicos, em geral não se excluem completamente os riscos que a presença de 
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pessoal externo à unidade, excesso de material particulado, geração de ruídos ou 

outros podem oferecer ao seu bom funcionamento. 

 

A utilização de um software para simulações de condições de temperatura e 

umidade do ar, carga térmica, e consumo energético permite que diferentes 

variáveis sejam analisadas e comparadas em menor espaço de tempo, o que 

contribui para a definição das estratégias de projeto mais significativas para 

proporcionar melhores condições térmicas ambientais em recintos não 

condicionados, bem como reduções de carga térmica e economias de energia 

elétrica com climatização artificial.  

 

Salienta-se, entretanto, que o conhecimento dos conceitos fundamentais relativos ao 

comportamento térmico de edificações é essencial para que se avalie criticamente 

os dados fornecidos pelo programa computacional e sua coerência com o objeto real 

em análise. 

 

O estudo realizado permitiu constatar ainda que a previsão em projeto de recursos e 

materiais amplamente utilizados como meios de redução das temperaturas do ar 

interno e consequentemente da carga consumida para arrefecimento do ar nem 

sempre apresenta o efeito esperado. A depender do caso poderá ser mais vantajoso 

utilizar materiais com menor inércia térmica ou menos isolantes, os quais poderão 

beneficiar o balanço térmico da edificação.  

 

Verificou-se ainda que, em certos casos, estratégias passivas poderão ser mais 

impactantes que soluções mecânicas, as quais demandam em geral maior 

manutenção e representam acréscimo de consumo de eletricidade.  

 

Assim, reforça-se a ideia de que é indispensável testar, comparar e avaliar as 

diversas opções disponíveis, antes da sua efetiva inclusão no projeto ou na 

edificação.  

 

Em acréscimo, cabe observar que o uso de equipamentos mais eficientes, ainda que 

extrapole o foco desta análise, contribuirá para economias ainda mais significativas 

visto que além de consumirem menos energia elétrica, poderão proporcionar 
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menores ganhos de calor para o ambiente, o que acarretará em reduções ainda 

maiores da carga necessária de arrefecimento.  

 

Finalmente, salienta-se que ainda que o estudo proposto seja direcionado para a 

adoção de medidas que tornem o sistema de climatização mais eficiente do ponto de 

vista energético, melhores condições internas de temperatura e umidade relativa do 

ar contribuem para o conforto ambiental dos ocupantes da edificação, quesito de 

maior importância para uma boa arquitetura. 
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APÊNDICE A - Formulário de Dados Gerais e Técnicos 
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APÊNDICE B - Formulário de Dados de Sistemas e 
equipamentos

 



 

296 

 

 



 

297 

APÊNDICE C – Dados de saída fornecidos pelo 

software Tas Simulator 

 
TABELAS 18 a 41: Temperatura e umidade 
 
Notas: 
 

a) Umidade relativa externa, conforme arquivo climático utilizado. 
b) Temperatura externa de bulbo seco, conforme arquivo climático utilizado. 
c) Temperatura interna de bulbo seco. 
d) Temperatura interna média radiante. 
e) Umidade relativa interna. 
Os itens destacados representam os valores máximos e mínimos observados. 

 
TABELAS 42 a 45: Ganhos e perdas de calor 
 
Nota: 
 

a) Valores positivos representam ganhos de calor e valores negativos perdas de 
calor.



 

 

TABELA 18                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, circulações de serviço 1 e 2 – situação atual 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 27,26 28,55 53,51 25,57 25,72 59,13 172, 1 65 13 21,01 21,87 42,54 20,23 20,72 44,64 

355, 2 78 20,5 26,97 28,23 54,77 25,3 25,44 60,46 172, 2 66 13,1 20,83 21,69 43,41 19,98 20,41 45,73 

355, 3 80 20 26,65 27,89 55,86 24,98 25,13 61,65 172, 3 68 13,8 20,81 21,6 45,24 19,95 20,26 47,7 

355, 4 80 19,9 26,41 27,61 56,51 24,76 24,88 62,3 172, 4 69 13,6 20,63 21,42 46,68 19,75 20 49,28 

355, 5 82 19,8 26,22 27,39 57,58 24,6 24,69 63,39 172, 5 71 13,5 20,45 21,25 48,15 19,55 19,75 50,91 

355, 6 80 20,3 26,4 27,55 57,33 24,89 24,94 62,7 172, 6 72 13,4 20,28 21,08 49,32 19,36 19,5 52,23 

355, 7 75 21,8 27 28,02 56,28 25,76 25,76 60,56 172, 7 74 13,1 20,26 21,1 49,91 19,33 19,5 52,88 

355, 8 72 23,4 27,49 28,56 56,67 26,63 26,99 59,63 172, 8 75 14,1 20,74 21,34 50,56 21,1 22,26 49,46 

355, 9 67 24,3 28,09 29,14 55,21 27,61 28,16 56,78 172, 9 76 15,1 21,42 21,74 51,41 22,71 24,51 47,53 

355, 10 65 25,4 28,71 29,77 54,41 28,4 29,03 55,41 172, 10 76 16,4 22,18 22,21 52,6 24 26,09 47,12 

355, 11 63 26,4 29,29 30,39 53,92 28,97 29,59 54,92 172, 11 77 17 22,67 22,61 54,11 24,67 26,71 47,97 

355, 12 62 26,9 29,83 31,16 53,24 29,21 29,55 55,16 172, 12 76 18 23,16 23,08 55,36 25,19 26,85 49,02 

355, 13 62 27,4 30,24 31,69 53,24 29,46 29,68 55,66 172, 13 76 18,5 23,42 23,45 56,74 25,26 26,43 50,83 

355, 14 61 28,1 30,85 32,57 52,64 29,82 29,87 55,84 172, 14 78 18,9 23,48 23,66 59,12 24,94 25,7 54,18 

355, 15 59 29 31,46 33,35 51,93 30,17 30,02 55,89 172, 15 79 18,3 23,23 23,52 60,62 24,45 24,87 56,33 

355, 16 57 28,9 31,84 33,82 50,34 30,13 29,87 55,5 172, 16 81 17,7 22,87 23,28 61,84 23,82 24,06 58,42 

355, 17 56 28,9 31,96 33,87 49,35 29,94 29,6 55,38 172, 17 80 16,9 22,18 22,69 62,59 22,7 23,16 60,63 

355, 18 57 28,5 31,14 32,69 51,24 29,42 29,14 56,53 172, 18 78 16,1 21,77 22,35 61,03 21,95 22,53 60,37 

355, 19 62 24,8 29,78 31,34 51,82 28,05 28,18 57,26 172, 19 72 16 21,52 22,13 58,08 21,48 22,06 58,22 

355, 20 73 18,1 28,14 30,02 49,48 26,15 26,65 55,61 172, 20 69 16,1 21,67 22,08 54,72 21,52 21,83 55,25 

355, 21 86 17,7 27,53 29,42 50,43 25,42 25,99 57,08 172, 21 66 15,8 21,49 21,91 52,38 21,24 21,5 53,21 

355, 22 85 17,2 27,03 28,9 50,44 24,89 25,47 57,26 172, 22 64 15,6 21,31 21,75 50,49 20,97 21,2 51,57 

355, 23 84 17,8 26,82 28,57 50,97 24,71 25,2 57,74 172, 23 63 15,2 21,08 21,57 49,02 20,65 20,87 50,33 

355, 24 84 17,6 26,56 28,24 51,37 24,49 24,94 58,09 172, 24 62 15,1 20,87 21,39 48,06 20,37 20,56 49,57 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 19                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, sala de cirurgia 1 – 

situação atual 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,25 60 172, 1 65 13 22 23,69 60 

355, 2 78 20,5 22 25,22 60 172, 2 66 13,1 22 23,66 60 

355, 3 80 20 22 25,2 60 172, 3 68 13,8 22 23,64 60 

355, 4 80 19,9 23,88 25,05 58,15 172, 4 69 13,6 21,82 23,32 50,9 

355, 5 82 19,8 24,13 25,08 60,14 172, 5 71 13,5 21,73 23,25 46,73 

355, 6 80 20,3 24,24 25,1 61,34 172, 6 72 13,4 21,65 23,17 44,86 

355, 7 75 21,8 24,48 25,12 62,14 172, 7 74 13,1 21,55 23,11 44,24 

355, 8 72 23,4 22 25,23 60 172, 8 75 14,1 22 23,36 60 

355, 9 67 24,3 22 25,18 60 172, 9 76 15,1 22 23,36 60 

355, 10 65 25,4 22 25,15 60 172, 10 76 16,4 22 23,36 60 

355, 11 63 26,4 22 25,14 60 172, 11 77 17 22 23,35 60 

355, 12 62 26,9 22 25,13 60 172, 12 76 18 22 23,35 60 

355, 13 62 27,4 22 25,13 60 172, 13 76 18,5 22 23,34 60 

355, 14 61 28,1 22 25,14 60 172, 14 78 18,9 22 23,34 60 

355, 15 59 29 22 25,16 60 172, 15 79 18,3 22 23,35 60 

355, 16 57 28,9 22 25,19 60 172, 16 81 17,7 22 23,35 60 

355, 17 56 28,9 22 25,22 60 172, 17 80 16,9 22 23,35 60 

355, 18 57 28,5 22 25,24 60 172, 18 78 16,1 22 23,35 60 

355, 19 62 24,8 22 25,25 60 172, 19 72 16 22 23,35 60 

355, 20 73 18,1 22 25,26 60 172, 20 69 16,1 22 23,35 60 

355, 21 86 17,7 22 25,27 60 172, 21 66 15,8 22 23,35 60 

355, 22 85 17,2 22 25,27 60 172, 22 64 15,6 22 23,34 60 

355, 23 84 17,8 22 25,27 60 172, 23 63 15,2 22 23,32 60 

355, 24 84 17,6 22 25,25 60 172, 24 62 15,1 22 23,31 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.



 

 

TABELA 20                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, salas de cirurgia 3 e 5 – situação atual 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,86 60 22 25,66 60 172, 1 65 13 22 24,35 60 22 24,78 60 

355, 2 78 20,5 22 25,83 60 22 25,64 60 172, 2 66 13,1 22 24,32 60 22 24,73 60 

355, 3 80 20 22 25,8 60 22 25,61 60 172, 3 68 13,8 22 24,29 60 22 24,68 60 

355, 4 80 19,9 24,3 25,57 56,69 24,09 25,3 57,43 172, 4 69 13,6 22,28 23,88 49,49 22,5 24,22 48,83 

355, 5 82 19,8 24,6 25,61 58,45 24,34 25,32 59,36 172, 5 71 13,5 22,24 23,81 45,28 22,48 24,13 44,64 

355, 6 80 20,3 24,73 25,64 59,57 24,45 25,33 60,58 172, 6 72 13,4 22,17 23,74 43,45 22,4 24,05 42,86 

355, 7 75 21,8 24,98 25,69 60,32 24,67 25,35 61,42 172, 7 74 13,1 22,08 23,68 42,84 22,3 23,97 42,28 

355, 8 72 23,4 22 25,89 60 22 25,61 60 172, 8 75 14,1 22 24,03 60 22 24,35 60 

355, 9 67 24,3 22 25,85 60 22 25,59 60 172, 9 76 15,1 22 24,04 60 22 24,43 60 

355, 10 65 25,4 22 25,84 60 22 25,59 60 172, 10 76 16,4 22 24,05 60 22 24,57 60 

355, 11 63 26,4 22 25,84 60 22 25,61 60 172, 11 77 17 22 24,06 60 22 24,71 60 

355, 12 62 26,9 22 25,86 60 22 25,64 60 172, 12 76 18 22 24,08 60 22 24,81 60 

355, 13 62 27,4 22 25,88 60 22 25,67 60 172, 13 76 18,5 22 24,1 60 22 24,85 60 

355, 14 61 28,1 22 25,91 60 22 25,7 60 172, 14 78 18,9 22 24,12 60 22 24,87 60 

355, 15 59 29 22 25,94 60 22 25,73 60 172, 15 79 18,3 22 24,13 60 22 24,87 60 

355, 16 57 28,9 22 25,97 60 22 25,75 60 172, 16 81 17,7 22 24,14 60 22 24,85 60 

355, 17 56 28,9 22 25,99 60 22 25,76 60 172, 17 80 16,9 22 24,14 60 22 24,82 60 

355, 18 57 28,5 22 26 60 22 25,77 60 172, 18 78 16,1 22 24,13 60 22 24,78 60 

355, 19 62 24,8 22 26 60 22 25,77 60 172, 19 72 16 22 24,11 60 22 24,73 60 

355, 20 73 18,1 22 25,98 60 22 25,77 60 172, 20 69 16,1 22 24,1 60 22 24,68 60 

355, 21 86 17,7 22 25,95 60 22 25,75 60 172, 21 66 15,8 22 24,08 60 22 24,62 60 

355, 22 85 17,2 22 25,92 60 22 25,72 60 172, 22 64 15,6 22 24,05 60 22 24,57 60 

355, 23 84 17,8 22 25,89 60 22 25,69 60 172, 23 63 15,2 22 24,03 60 22 24,52 60 

355, 24 84 17,6 22 25,86 60 22 25,66 60 172, 24 62 15,1 22 24,01 60 22 24,47 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 21                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, circulações de serviço 1 e 2 – projeto 2 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação de serviço 1 
(SO) 

Circulação de serviço 2 
(NE) Dia, 

hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação de serviço 1 
(SO) 

Circulação de serviço 2 
(NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 26,57 27,5 55,73 25,03 24,76 61,03 172, 1 65 13 21,41 22,52 41,52 19,66 19,49 46,25 

355, 2 78 20,5 26,39 27,36 56,68 24,81 24,55 62,24 172, 2 66 13,1 21,26 22,4 42,26 19,46 19,26 47,25 

355, 3 80 20 26,18 27,2 57,42 24,54 24,31 63,3 172, 3 68 13,8 21,23 22,3 44,08 19,45 19,15 49,19 

355, 4 80 19,9 26,02 27,05 57,81 24,35 24,11 63,84 172, 4 69 13,6 21,09 22,18 45,36 19,31 18,98 50,66 

355, 5 82 19,8 25,88 26,92 58,72 24,21 23,95 64,87 172, 5 71 13,5 20,95 22,05 46,69 19,15 18,79 52,2 

355, 6 80 20,3 25,96 26,91 58,85 24,46 24,05 64,34 172, 6 72 13,4 20,81 21,91 47,74 18,99 18,61 53,44 

355, 7 75 21,8 26,31 27 58,6 25,21 24,53 62,58 172, 7 74 13,1 20,72 21,84 48,51 18,93 18,54 54,2 

355, 8 72 23,4 26,4 27,06 60,44 25,7 25,23 62,99 172, 8 75 14,1 20,75 21,77 50,53 19,59 19,72 54,3 

355, 9 67 24,3 26,65 27,19 60,08 26,32 25,95 61,27 172, 9 76 15,1 21,05 21,82 52,58 20,55 20,88 54,25 

355, 10 65 25,4 26,94 27,34 60,35 26,93 26,53 60,39 172, 10 76 16,4 21,35 21,9 55,32 21,4 21,77 55,17 

355, 11 63 26,4 27,24 27,51 60,75 27,42 26,95 60,12 172, 11 77 17 21,54 21,98 57,97 21,94 22,21 56,55 

355, 12 62 26,9 27,5 27,74 60,96 27,68 27,01 60,31 172, 12 76 18 21,79 22,09 60,16 22,48 22,43 57,69 

355, 13 62 27,4 27,7 27,88 61,68 27,98 27,16 60,68 172, 13 76 18,5 21,99 22,19 61,89 22,88 22,35 58,64 

355, 14 61 28,1 28,02 28,15 61,96 28,35 27,39 60,8 172, 14 78 18,9 22,13 22,26 64,18 23,09 22,09 60,55 

355, 15 59 29 28,38 28,44 61,97 28,72 27,63 60,77 172, 15 79 18,3 22,05 22,23 65,09 22,95 21,66 61,64 

355, 16 57 28,9 28,5 28,65 60,98 28,75 27,66 60,09 172, 16 81 17,7 21,88 22,16 65,69 22,57 21,23 63,01 

355, 17 56 28,9 28,52 28,75 60,11 28,63 27,6 59,73 172, 17 80 16,9 21,56 22,01 65,01 21,57 20,7 64,96 

355, 18 57 28,5 28,28 28,48 60,41 28,28 27,38 60,39 172, 18 78 16,1 21,32 21,92 62,73 20,92 20,31 64,31 

355, 19 62 24,8 27,62 28,16 58,73 27,18 26,7 60,27 172, 19 72 16 21,21 21,86 59,21 20,54 20,04 61,71 

355, 20 73 18,1 26,76 27,87 53,65 25,42 25,46 58,04 172, 20 69 16,1 21,49 21,92 55,33 20,67 19,97 58,18 

355, 21 86 17,7 26,43 27,73 53,79 24,7 24,82 59,58 172, 21 66 15,8 21,42 21,88 52,62 20,47 19,79 55,77 

355, 22 85 17,2 26,17 27,58 53,07 24,22 24,35 59,61 172, 22 64 15,6 21,31 21,83 50,48 20,26 19,61 53,85 

355, 23 84 17,8 26,08 27,48 53,21 24,07 24,13 59,99 172, 23 63 15,2 21,16 21,76 48,77 20,01 19,4 52,37 

355, 24 84 17,6 25,94 27,34 53,29 23,9 23,93 60,19 172, 24 62 15,1 21,04 21,68 47,58 19,79 19,2 51,4 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 22                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, sala de cirurgia 1 – 

projeto 2 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,17 60 172, 1 65 13 22 23,66 60 

355, 2 78 20,5 22 25,16 60 172, 2 66 13,1 22 23,63 60 

355, 3 80 20 22 25,13 60 172, 3 68 13,8 22 23,61 60 

355, 4 80 19,9 23,83 24,98 58,33 172, 4 69 13,6 21,8 23,29 50,97 

355, 5 82 19,8 24,07 25,01 60,36 172, 5 71 13,5 21,7 23,21 46,8 

355, 6 80 20,3 24,18 25,03 61,57 172, 6 72 13,4 21,62 23,14 44,93 

355, 7 75 21,8 24,41 25,05 62,37 172, 7 74 13,1 21,53 23,08 44,31 

355, 8 72 23,4 22 25,16 60 172, 8 75 14,1 22 23,33 60 

355, 9 67 24,3 22 25,11 60 172, 9 76 15,1 22 23,33 60 

355, 10 65 25,4 22 25,08 60 172, 10 76 16,4 22 23,32 60 

355, 11 63 26,4 22 25,06 60 172, 11 77 17 22 23,31 60 

355, 12 62 26,9 22 25,05 60 172, 12 76 18 22 23,31 60 

355, 13 62 27,4 22 25,05 60 172, 13 76 18,5 22 23,31 60 

355, 14 61 28,1 22 25,06 60 172, 14 78 18,9 22 23,3 60 

355, 15 59 29 22 25,07 60 172, 15 79 18,3 22 23,31 60 

355, 16 57 28,9 22 25,1 60 172, 16 81 17,7 22 23,31 60 

355, 17 56 28,9 22 25,12 60 172, 17 80 16,9 22 23,31 60 

355, 18 57 28,5 22 25,14 60 172, 18 78 16,1 22 23,31 60 

355, 19 62 24,8 22 25,16 60 172, 19 72 16 22 23,32 60 

355, 20 73 18,1 22 25,17 60 172, 20 69 16,1 22 23,31 60 

355, 21 86 17,7 22 25,19 60 172, 21 66 15,8 22 23,31 60 

355, 22 85 17,2 22 25,19 60 172, 22 64 15,6 22 23,3 60 

355, 23 84 17,8 22 25,19 60 172, 23 63 15,2 22 23,29 60 

355, 24 84 17,6 22 25,18 60 172, 24 62 15,1 22 23,28 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.



 

 

TABELA 23                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, salas de cirurgia 3 e 5 – projeto 2 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,56 60 22 25,44 60 172, 1 65 13 22 24,22 60 22 24,41 60 

355, 2 78 20,5 22 25,55 60 22 25,43 60 172, 2 66 13,1 22 24,21 60 22 24,38 60 

355, 3 80 20 22 25,54 60 22 25,41 60 172, 3 68 13,8 22 24,19 60 22 24,34 60 

355, 4 80 19,9 24,09 25,29 57,43 23,93 25,09 57,99 172, 4 69 13,6 22,21 23,78 49,72 22,24 23,87 49,62 

355, 5 82 19,8 24,36 25,34 59,29 24,16 25,11 60,01 172, 5 71 13,5 22,16 23,71 45,51 22,18 23,78 45,44 

355, 6 80 20,3 24,49 25,37 60,43 24,27 25,12 61,24 172, 6 72 13,4 22,09 23,65 43,66 22,11 23,7 43,63 

355, 7 75 21,8 24,73 25,41 61,2 24,49 25,13 62,09 172, 7 74 13,1 22 23,59 43,04 22,01 23,62 43,03 

355, 8 72 23,4 22 25,62 60 22 25,41 60 172, 8 75 14,1 22 23,94 60 22 24,02 60 

355, 9 67 24,3 22 25,59 60 22 25,39 60 172, 9 76 15,1 22 23,95 60 22 24,04 60 

355, 10 65 25,4 22 25,56 60 22 25,38 60 172, 10 76 16,4 22 23,95 60 22 24,07 60 

355, 11 63 26,4 22 25,55 60 22 25,38 60 172, 11 77 17 22 23,95 60 22 24,1 60 

355, 12 62 26,9 22 25,55 60 22 25,39 60 172, 12 76 18 22 23,96 60 22 24,14 60 

355, 13 62 27,4 22 25,54 60 22 25,4 60 172, 13 76 18,5 22 23,96 60 22 24,16 60 

355, 14 61 28,1 22 25,55 60 22 25,41 60 172, 14 78 18,9 22 23,96 60 22 24,19 60 

355, 15 59 29 22 25,55 60 22 25,43 60 172, 15 79 18,3 22 23,96 60 22 24,2 60 

355, 16 57 28,9 22 25,56 60 22 25,45 60 172, 16 81 17,7 22 23,96 60 22 24,21 60 

355, 17 56 28,9 22 25,58 60 22 25,46 60 172, 17 80 16,9 22 23,96 60 22 24,21 60 

355, 18 57 28,5 22 25,59 60 22 25,48 60 172, 18 78 16,1 22 23,95 60 22 24,2 60 

355, 19 62 24,8 22 25,6 60 22 25,48 60 172, 19 72 16 22 23,94 60 22 24,19 60 

355, 20 73 18,1 22 25,59 60 22 25,49 60 172, 20 69 16,1 22 23,93 60 22 24,17 60 

355, 21 86 17,7 22 25,59 60 22 25,48 60 172, 21 66 15,8 22 23,92 60 22 24,14 60 

355, 22 85 17,2 22 25,58 60 22 25,47 60 172, 22 64 15,6 22 23,91 60 22 24,12 60 

355, 23 84 17,8 22 25,57 60 22 25,46 60 172, 23 63 15,2 22 23,9 60 22 24,09 60 

355, 24 84 17,6 22 25,55 60 22 25,43 60 172, 24 62 15,1 22 23,88 60 22 24,07 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 24                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, circulações de serviço 1 e 2 – projeto 3 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 25,96 26,51 57,79 24,83 24,46 61,77 172, 1 65 13 21,13 22,16 42,24 19,44 19,06 46,89 

355, 2 78 20,5 25,81 26,42 58,66 24,62 24,27 62,96 172, 2 66 13,1 21 22,05 42,95 19,25 18,85 47,86 

355, 3 80 20 25,63 26,31 59,34 24,36 24,04 63,99 172, 3 68 13,8 20,98 21,97 44,75 19,27 18,78 49,76 

355, 4 80 19,9 25,49 26,2 59,64 24,18 23,86 64,51 172, 4 69 13,6 20,86 21,86 46,02 19,13 18,63 51,21 

355, 5 82 19,8 25,37 26,1 60,52 24,04 23,7 65,55 172, 5 71 13,5 20,73 21,74 47,34 18,99 18,46 52,72 

355, 6 80 20,3 25,44 26,07 60,7 24,28 23,76 65,03 172, 6 72 13,4 20,6 21,62 48,37 18,85 18,3 53,92 

355, 7 75 21,8 25,75 26,11 60,58 24,98 24,13 63,41 172, 7 74 13,1 20,49 21,52 49,21 18,78 18,2 54,73 

355, 8 72 23,4 25,75 26,09 62,8 25,38 24,61 64,21 172, 8 75 14,1 20,43 21,4 51,53 19,23 19,07 55,51 

355, 9 67 24,3 25,94 26,13 62,65 25,9 25,07 62,78 172, 9 76 15,1 20,63 21,38 53,96 19,88 19,81 56,55 

355, 10 65 25,4 26,19 26,2 63,05 26,41 25,5 62,27 172, 10 76 16,4 20,88 21,4 56,96 20,47 20,25 58,4 

355, 11 63 26,4 26,43 26,29 63,7 26,87 25,93 62,09 172, 11 77 17 21,01 21,41 59,88 21,02 20,43 59,85 

355, 12 62 26,9 26,63 26,42 64,13 27,18 26,1 62,1 172, 12 76 18 21,21 21,46 62,33 21,67 20,62 60,59 

355, 13 62 27,4 26,78 26,5 65,09 27,51 26,32 62,35 172, 13 76 18,5 21,39 21,52 64,22 22,14 20,66 61,33 

355, 14 61 28,1 26,99 26,6 65,84 27,89 26,58 62,43 172, 14 78 18,9 21,53 21,57 66,55 22,45 20,66 62,94 

355, 15 59 29 27,21 26,68 66,34 28,27 26,87 62,37 172, 15 79 18,3 21,5 21,56 67,32 22,43 20,5 63,62 

355, 16 57 28,9 27,3 26,79 65,39 28,32 26,97 61,61 172, 16 81 17,7 21,38 21,52 67,74 22,14 20,24 64,67 

355, 17 56 28,9 27,39 26,95 64,21 28,23 26,98 61,12 172, 17 80 16,9 21,12 21,45 66,79 21,21 19,86 66,43 

355, 18 57 28,5 27,27 26,91 64,06 27,94 26,84 61,6 172, 18 78 16,1 20,92 21,4 64,32 20,59 19,56 65,63 

355, 19 62 24,8 26,67 26,74 62,11 26,93 26,23 61,16 172, 19 72 16 20,82 21,37 60,64 20,24 19,35 62,86 

355, 20 73 18,1 25,89 26,56 56,46 25,15 25,02 59,01 172, 20 69 16,1 21,13 21,46 56,57 20,4 19,34 59,18 

355, 21 86 17,7 25,64 26,5 56,36 24,43 24,42 60,55 172, 21 66 15,8 21,08 21,44 53,72 20,21 19,21 56,67 

355, 22 85 17,2 25,43 26,43 55,44 23,96 23,98 60,55 172, 22 64 15,6 21 21,41 51,45 20,02 19,07 54,66 

355, 23 84 17,8 25,39 26,39 55,43 23,83 23,79 60,88 172, 23 63 15,2 20,87 21,36 49,65 19,78 18,9 53,11 

355, 24 84 17,6 25,29 26,31 55,39 23,66 23,61 61,03 172, 24 62 15,1 20,76 21,3 48,39 19,58 18,74 52,06 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 25                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, sala de cirurgia 1 – 

projeto 3 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,05 60 172, 1 65 13 22 23,61 60 

355, 2 78 20,5 22 25,04 60 172, 2 66 13,1 22 23,59 60 

355, 3 80 20 22 25,02 60 172, 3 68 13,8 22 23,56 60 

355, 4 80 19,9 23,74 24,86 58,66 172, 4 69 13,6 21,76 23,25 51,08 

355, 5 82 19,8 23,96 24,89 60,73 172, 5 71 13,5 21,66 23,17 46,91 

355, 6 80 20,3 24,07 24,91 61,96 172, 6 72 13,4 21,59 23,1 45,04 

355, 7 75 21,8 24,31 24,93 62,77 172, 7 74 13,1 21,49 23,03 44,41 

355, 8 72 23,4 22 25,04 60 172, 8 75 14,1 22 23,28 60 

355, 9 67 24,3 22 25 60 172, 9 76 15,1 22 23,28 60 

355, 10 65 25,4 22 24,97 60 172, 10 76 16,4 22 23,28 60 

355, 11 63 26,4 22 24,95 60 172, 11 77 17 22 23,27 60 

355, 12 62 26,9 22 24,94 60 172, 12 76 18 22 23,26 60 

355, 13 62 27,4 22 24,94 60 172, 13 76 18,5 22 23,25 60 

355, 14 61 28,1 22 24,94 60 172, 14 78 18,9 22 23,25 60 

355, 15 59 29 22 24,94 60 172, 15 79 18,3 22 23,25 60 

355, 16 57 28,9 22 24,96 60 172, 16 81 17,7 22 23,25 60 

355, 17 56 28,9 22 24,98 60 172, 17 80 16,9 22 23,25 60 

355, 18 57 28,5 22 25 60 172, 18 78 16,1 22 23,26 60 

355, 19 62 24,8 22 25,02 60 172, 19 72 16 22 23,26 60 

355, 20 73 18,1 22 25,03 60 172, 20 69 16,1 22 23,26 60 

355, 21 86 17,7 22 25,05 60 172, 21 66 15,8 22 23,26 60 

355, 22 85 17,2 22 25,06 60 172, 22 64 15,6 22 23,25 60 

355, 23 84 17,8 22 25,06 60 172, 23 63 15,2 22 23,24 60 

355, 24 84 17,6 22 25,05 60 172, 24 62 15,1 22 23,23 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 



 

 

TABELA 26                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, salas de cirurgia 3 e 5 – projeto 3 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,42 60 22 25,38 60 172, 1 65 13 22 24,16 60 22 24,29 60 

355, 2 78 20,5 22 25,41 60 22 25,36 60 172, 2 66 13,1 22 24,14 60 22 24,26 60 

355, 3 80 20 22 25,41 60 22 25,35 60 172, 3 68 13,8 22 24,13 60 22 24,24 60 

355, 4 80 19,9 23,98 25,15 57,8 23,88 25,03 58,16 172, 4 69 13,6 22,15 23,72 49,88 22,16 23,76 49,87 

355, 5 82 19,8 24,24 25,19 59,73 24,11 25,04 60,2 172, 5 71 13,5 22,1 23,64 45,67 22,09 23,67 45,69 

355, 6 80 20,3 24,36 25,23 60,89 24,21 25,05 61,44 172, 6 72 13,4 22,03 23,58 43,82 22,02 23,59 43,87 

355, 7 75 21,8 24,6 25,26 61,67 24,44 25,07 62,29 172, 7 74 13,1 21,94 23,52 43,2 21,92 23,52 43,27 

355, 8 72 23,4 22 25,49 60 22 25,35 60 172, 8 75 14,1 22 23,87 60 22 23,92 60 

355, 9 67 24,3 22 25,45 60 22 25,32 60 172, 9 76 15,1 22 23,88 60 22 23,94 60 

355, 10 65 25,4 22 25,43 60 22 25,31 60 172, 10 76 16,4 22 23,89 60 22 23,95 60 

355, 11 63 26,4 22 25,42 60 22 25,31 60 172, 11 77 17 22 23,89 60 22 23,96 60 

355, 12 62 26,9 22 25,41 60 22 25,31 60 172, 12 76 18 22 23,88 60 22 23,98 60 

355, 13 62 27,4 22 25,4 60 22 25,32 60 172, 13 76 18,5 22 23,88 60 22 23,99 60 

355, 14 61 28,1 22 25,4 60 22 25,33 60 172, 14 78 18,9 22 23,88 60 22 24 60 

355, 15 59 29 22 25,4 60 22 25,34 60 172, 15 79 18,3 22 23,88 60 22 24,01 60 

355, 16 57 28,9 22 25,4 60 22 25,36 60 172, 16 81 17,7 22 23,88 60 22 24,02 60 

355, 17 56 28,9 22 25,41 60 22 25,37 60 172, 17 80 16,9 22 23,88 60 22 24,03 60 

355, 18 57 28,5 22 25,42 60 22 25,39 60 172, 18 78 16,1 22 23,87 60 22 24,03 60 

355, 19 62 24,8 22 25,42 60 22 25,4 60 172, 19 72 16 22 23,87 60 22 24,02 60 

355, 20 73 18,1 22 25,43 60 22 25,41 60 172, 20 69 16,1 22 23,86 60 22 24,01 60 

355, 21 86 17,7 22 25,42 60 22 25,41 60 172, 21 66 15,8 22 23,85 60 22 23,99 60 

355, 22 85 17,2 22 25,42 60 22 25,4 60 172, 22 64 15,6 22 23,84 60 22 23,98 60 

355, 23 84 17,8 22 25,41 60 22 25,38 60 172, 23 63 15,2 22 23,82 60 22 23,96 60 

355, 24 84 17,6 22 25,41 60 22 25,37 60 172, 24 62 15,1 22 23,81 60 22 23,94 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 27                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, circulações de serviço 1 e 2 – projeto 4 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 25,89 26,4 58,02 24,81 24,42 61,85 172, 1 65 13 21,1 22,11 42,32 19,42 19,02 46,95 

355, 2 78 20,5 25,74 26,31 58,89 24,6 24,23 63,03 172, 2 66 13,1 20,97 22,01 43,04 19,23 18,81 47,92 

355, 3 80 20 25,56 26,21 59,55 24,34 24,01 64,07 172, 3 68 13,8 20,95 21,93 44,84 19,25 18,74 49,82 

355, 4 80 19,9 25,43 26,11 59,85 24,16 23,83 64,58 172, 4 69 13,6 20,83 21,82 46,1 19,12 18,59 51,26 

355, 5 82 19,8 25,32 26,01 60,72 24,02 23,67 65,62 172, 5 71 13,5 20,7 21,7 47,42 18,98 18,43 52,77 

355, 6 80 20,3 25,39 25,98 60,86 24,27 23,74 65,07 172, 6 72 13,4 20,57 21,58 48,45 18,83 18,26 53,97 

355, 7 75 21,8 25,72 26,02 60,7 24,98 24,11 63,44 172, 7 74 13,1 20,47 21,49 49,27 18,77 18,17 54,76 

355, 8 72 23,4 25,71 26 62,95 25,36 24,58 64,25 172, 8 75 14,1 20,41 21,36 51,59 19,23 19,06 55,51 

355, 9 67 24,3 25,9 26,03 62,79 25,88 25,04 62,85 172, 9 76 15,1 20,61 21,34 54,04 19,84 19,75 56,65 

355, 10 65 25,4 26,13 26,09 63,28 26,38 25,46 62,38 172, 10 76 16,4 20,85 21,35 57,05 20,43 20,15 58,56 

355, 11 63 26,4 26,36 26,17 63,99 26,83 25,89 62,21 172, 11 77 17 20,98 21,36 59,98 20,98 20,32 60 

355, 12 62 26,9 26,57 26,3 64,38 27,14 26,04 62,25 172, 12 76 18 21,18 21,41 62,46 21,64 20,52 60,72 

355, 13 62 27,4 26,69 26,36 65,41 27,47 26,26 62,51 172, 13 76 18,5 21,35 21,46 64,36 22,1 20,57 61,48 

355, 14 61 28,1 26,89 26,44 66,2 27,85 26,52 62,6 172, 14 78 18,9 21,49 21,5 66,72 22,41 20,57 63,1 

355, 15 59 29 27,11 26,52 66,75 28,22 26,81 62,54 172, 15 79 18,3 21,46 21,48 67,51 22,39 20,4 63,78 

355, 16 57 28,9 27,2 26,63 65,79 28,27 26,9 61,78 172, 16 81 17,7 21,33 21,44 67,96 22,1 20,15 64,83 

355, 17 56 28,9 27,28 26,78 64,61 28,19 26,92 61,29 172, 17 80 16,9 21,06 21,37 67,02 21,17 19,77 66,58 

355, 18 57 28,5 27,15 26,73 64,53 27,9 26,78 61,76 172, 18 78 16,1 20,86 21,33 64,53 20,55 19,48 65,77 

355, 19 62 24,8 26,55 26,57 62,54 26,9 26,17 61,27 172, 19 72 16 20,77 21,3 60,83 20,2 19,28 62,98 

355, 20 73 18,1 25,78 26,4 56,82 25,11 24,97 59,12 172, 20 69 16,1 21,08 21,4 56,74 20,37 19,27 59,28 

355, 21 86 17,7 25,54 26,36 56,67 24,4 24,37 60,66 172, 21 66 15,8 21,04 21,38 53,86 20,19 19,15 56,77 

355, 22 85 17,2 25,35 26,29 55,72 23,93 23,94 60,65 172, 22 64 15,6 20,96 21,35 51,58 20 19,02 54,75 

355, 23 84 17,8 25,32 26,26 55,69 23,8 23,75 60,98 172, 23 63 15,2 20,84 21,3 49,76 19,76 18,85 53,19 

355, 24 84 17,6 25,21 26,19 55,63 23,64 23,57 61,13 172, 24 62 15,1 20,73 21,25 48,49 19,56 18,7 52,13 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 28                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, sala de cirurgia 1 – 

projeto 4 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,04 60 172, 1 65 13 22 23,6 60 

355, 2 78 20,5 22 25,03 60 172, 2 66 13,1 22 23,58 60 

355, 3 80 20 22 25,01 60 172, 3 68 13,8 22 23,56 60 

355, 4 80 19,9 23,73 24,85 58,68 172, 4 69 13,6 21,76 23,24 51,09 

355, 5 82 19,8 23,96 24,88 60,76 172, 5 71 13,5 21,66 23,16 46,92 

355, 6 80 20,3 24,07 24,9 61,99 172, 6 72 13,4 21,58 23,09 45,05 

355, 7 75 21,8 24,3 24,92 62,8 172, 7 74 13,1 21,49 23,03 44,43 

355, 8 72 23,4 22 25,03 60 172, 8 75 14,1 22 23,28 60 

355, 9 67 24,3 22 24,99 60 172, 9 76 15,1 22 23,28 60 

355, 10 65 25,4 22 24,96 60 172, 10 76 16,4 22 23,27 60 

355, 11 63 26,4 22 24,94 60 172, 11 77 17 22 23,26 60 

355, 12 62 26,9 22 24,93 60 172, 12 76 18 22 23,25 60 

355, 13 62 27,4 22 24,92 60 172, 13 76 18,5 22 23,24 60 

355, 14 61 28,1 22 24,92 60 172, 14 78 18,9 22 23,24 60 

355, 15 59 29 22 24,93 60 172, 15 79 18,3 22 23,24 60 

355, 16 57 28,9 22 24,94 60 172, 16 81 17,7 22 23,24 60 

355, 17 56 28,9 22 24,96 60 172, 17 80 16,9 22 23,25 60 

355, 18 57 28,5 22 24,98 60 172, 18 78 16,1 22 23,25 60 

355, 19 62 24,8 22 25 60 172, 19 72 16 22 23,25 60 

355, 20 73 18,1 22 25,02 60 172, 20 69 16,1 22 23,25 60 

355, 21 86 17,7 22 25,04 60 172, 21 66 15,8 22 23,25 60 

355, 22 85 17,2 22 25,05 60 172, 22 64 15,6 22 23,24 60 

355, 23 84 17,8 22 25,05 60 172, 23 63 15,2 22 23,23 60 

355, 24 84 17,6 22 25,04 60 172, 24 62 15,1 22 23,22 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 



 

 

TABELA 29                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, salas de cirurgia 3 e 5 – projeto 4 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,4 60 22 25,37 60 172, 1 65 13 22 24,15 60 22 24,28 60 

355, 2 78 20,5 22 25,4 60 22 25,36 60 172, 2 66 13,1 22 24,13 60 22 24,25 60 

355, 3 80 20 22 25,39 60 22 25,34 60 172, 3 68 13,8 22 24,12 60 22 24,22 60 

355, 4 80 19,9 23,97 25,13 57,85 23,87 25,02 58,18 172, 4 69 13,6 22,15 23,71 49,9 22,15 23,75 49,9 

355, 5 82 19,8 24,23 25,18 59,79 24,1 25,03 60,23 172, 5 71 13,5 22,09 23,63 45,69 22,08 23,66 45,72 

355, 6 80 20,3 24,35 25,21 60,95 24,21 25,04 61,47 172, 6 72 13,4 22,03 23,57 43,84 22 23,58 43,9 

355, 7 75 21,8 24,59 25,24 61,73 24,43 25,06 62,32 172, 7 74 13,1 21,94 23,51 43,22 21,91 23,51 43,3 

355, 8 72 23,4 22 25,47 60 22 25,34 60 172, 8 75 14,1 22 23,86 60 22 23,91 60 

355, 9 67 24,3 22 25,44 60 22 25,32 60 172, 9 76 15,1 22 23,88 60 22 23,92 60 

355, 10 65 25,4 22 25,41 60 22 25,3 60 172, 10 76 16,4 22 23,88 60 22 23,93 60 

355, 11 63 26,4 22 25,4 60 22 25,3 60 172, 11 77 17 22 23,88 60 22 23,94 60 

355, 12 62 26,9 22 25,39 60 22 25,3 60 172, 12 76 18 22 23,87 60 22 23,95 60 

355, 13 62 27,4 22 25,38 60 22 25,3 60 172, 13 76 18,5 22 23,87 60 22 23,96 60 

355, 14 61 28,1 22 25,38 60 22 25,32 60 172, 14 78 18,9 22 23,87 60 22 23,98 60 

355, 15 59 29 22 25,38 60 22 25,33 60 172, 15 79 18,3 22 23,87 60 22 23,99 60 

355, 16 57 28,9 22 25,38 60 22 25,34 60 172, 16 81 17,7 22 23,87 60 22 24 60 

355, 17 56 28,9 22 25,39 60 22 25,36 60 172, 17 80 16,9 22 23,87 60 22 24,01 60 

355, 18 57 28,5 22 25,4 60 22 25,38 60 172, 18 78 16,1 22 23,86 60 22 24,01 60 

355, 19 62 24,8 22 25,4 60 22 25,39 60 172, 19 72 16 22 23,85 60 22 24 60 

355, 20 73 18,1 22 25,4 60 22 25,4 60 172, 20 69 16,1 22 23,85 60 22 23,99 60 

355, 21 86 17,7 22 25,4 60 22 25,4 60 172, 21 66 15,8 22 23,84 60 22 23,97 60 

355, 22 85 17,2 22 25,4 60 22 25,39 60 172, 22 64 15,6 22 23,82 60 22 23,96 60 

355, 23 84 17,8 22 25,39 60 22 25,37 60 172, 23 63 15,2 22 23,81 60 22 23,94 60 

355, 24 84 17,6 22 25,39 60 22 25,36 60 172, 24 62 15,1 22 23,8 60 22 23,92 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 30                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, circulações de serviço 1 e 2 – projeto 5 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 24,97 26,12 59,65 23,93 24,24 63,49 172, 1 65 13 19,72 21,61 43,62 18,13 18,67 48,19 

355, 2 78 20,5 24,81 26,02 60,75 23,7 24,04 64,91 172, 2 66 13,1 19,61 21,5 44,57 17,97 18,46 49,38 

355, 3 80 20 24,59 25,9 61,42 23,41 23,81 65,94 172, 3 68 13,8 19,67 21,41 47,14 18,07 18,4 52,09 

355, 4 80 19,9 24,46 25,79 61,59 23,24 23,62 66,29 172, 4 69 13,6 19,53 21,3 48,27 17,93 18,25 53,38 

355, 5 82 19,8 24,34 25,68 62,81 23,1 23,46 67,7 172, 5 71 13,5 19,41 21,18 49,64 17,78 18,09 54,95 

355, 6 80 20,3 24,43 25,65 62,95 23,32 23,53 67,29 172, 6 72 13,4 19,28 21,05 50,57 17,64 17,92 56,03 

355, 7 75 21,8 24,84 25,7 62,83 24,07 23,9 65,79 172, 7 74 13,1 19,14 20,95 51,43 17,53 17,83 56,89 

355, 8 72 23,4 25,06 25,69 65,04 24,67 24,38 66,55 172, 8 75 14,1 19,18 20,83 54,5 18,05 18,73 58,48 

355, 9 67 24,3 25,35 25,75 63,79 25,27 24,85 64,1 172, 9 76 15,1 19,43 20,82 57,67 18,7 19,42 60,34 

355, 10 65 25,4 25,77 25,83 63,87 25,9 25,28 63,39 172, 10 76 16,4 19,77 20,84 61,13 19,39 19,83 62,58 

355, 11 63 26,4 26,15 25,93 64,17 26,47 25,72 62,95 172, 11 77 17 19,97 20,87 63,93 19,92 20,01 64,12 

355, 12 62 26,9 26,42 26,08 64,2 26,83 25,89 62,66 172, 12 76 18 20,29 20,93 65,96 20,61 20,22 64,67 

355, 13 62 27,4 26,62 26,16 65,13 27,21 26,11 62,91 172, 13 76 18,5 20,51 20,99 67,42 21,11 20,27 64,96 

355, 14 61 28,1 26,88 26,26 65,72 27,66 26,39 62,8 172, 14 78 18,9 20,69 21,04 69,87 21,46 20,27 66,65 

355, 15 59 29 27,2 26,36 65,84 28,14 26,69 62,29 172, 15 79 18,3 20,57 21,03 69,87 21,35 20,1 66,6 

355, 16 57 28,9 27,28 26,48 63,91 28,2 26,8 60,58 172, 16 81 17,7 20,37 20,99 69,96 20,99 19,84 67,33 

355, 17 56 28,9 27,38 26,64 62,32 28,14 26,82 59,61 172, 17 80 16,9 20,07 20,92 67,9 20,12 19,47 67,69 

355, 18 57 28,5 27,23 26,6 62,31 27,85 26,69 60,1 172, 18 78 16,1 19,81 20,87 64,48 19,49 19,17 65,74 

355, 19 62 24,8 26,15 26,43 60,11 26,38 26,06 59,32 172, 19 72 16 19,72 20,85 59,81 19,19 18,98 61,83 

355, 20 73 18,1 24,64 26,18 53,78 23,9 24,8 56,23 172, 20 69 16,1 19,98 20,94 56,15 19,35 18,97 58,39 

355, 21 86 17,7 24,35 26,09 57,22 23,2 24,16 61,32 172, 21 66 15,8 19,91 20,92 53,21 19,15 18,85 55,77 

355, 22 85 17,2 24,11 25,99 56,83 22,72 23,7 61,82 172, 22 64 15,6 19,82 20,89 51,04 18,96 18,72 53,87 

355, 23 84 17,8 24,13 25,93 57,56 22,66 23,5 62,9 172, 23 63 15,2 19,68 20,84 49,39 18,7 18,55 52,5 

355, 24 84 17,6 24,01 25,84 57,65 22,48 23,3 63,22 172, 24 62 15,1 19,58 20,78 48,35 18,52 18,4 51,68 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 31                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, sala de cirurgia 1 –                                                                

projeto 5 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,04 60 172, 1 65 13 22 23,6 60 

355, 2 78 20,5 22 25,02 60 172, 2 66 13,1 22 23,58 60 

355, 3 80 20 22 25,01 60 172, 3 68 13,8 22 23,55 60 

355, 4 80 19,9 23,73 24,85 58,69 172, 4 69 13,6 21,76 23,24 51,1 

355, 5 82 19,8 23,95 24,88 60,77 172, 5 71 13,5 21,65 23,16 46,94 

355, 6 80 20,3 24,06 24,89 62 172, 6 72 13,4 21,58 23,09 45,06 

355, 7 75 21,8 24,3 24,92 62,81 172, 7 74 13,1 21,48 23,02 44,44 

355, 8 72 23,4 22 25,03 60 172, 8 75 14,1 22 23,27 60 

355, 9 67 24,3 22 24,99 60 172, 9 76 15,1 22 23,27 60 

355, 10 65 25,4 22 24,96 60 172, 10 76 16,4 22 23,26 60 

355, 11 63 26,4 22 24,94 60 172, 11 77 17 22 23,25 60 

355, 12 62 26,9 22 24,93 60 172, 12 76 18 22 23,24 60 

355, 13 62 27,4 22 24,92 60 172, 13 76 18,5 22 23,24 60 

355, 14 61 28,1 22 24,92 60 172, 14 78 18,9 22 23,24 60 

355, 15 59 29 22 24,93 60 172, 15 79 18,3 22 23,23 60 

355, 16 57 28,9 22 24,94 60 172, 16 81 17,7 22 23,24 60 

355, 17 56 28,9 22 24,96 60 172, 17 80 16,9 22 23,24 60 

355, 18 57 28,5 22 24,98 60 172, 18 78 16,1 22 23,24 60 

355, 19 62 24,8 22 25 60 172, 19 72 16 22 23,25 60 

355, 20 73 18,1 22 25,02 60 172, 20 69 16,1 22 23,25 60 

355, 21 86 17,7 22 25,03 60 172, 21 66 15,8 22 23,24 60 

355, 22 85 17,2 22 25,04 60 172, 22 64 15,6 22 23,24 60 

355, 23 84 17,8 22 25,05 60 172, 23 63 15,2 22 23,23 60 

355, 24 84 17,6 22 25,04 60 172, 24 62 15,1 22 23,21 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 



 

 

TABELA 32                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, salas de cirurgia 3 e 5 – projeto 5 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,37 60 22 25,35 60 172, 1 65 13 22 24,09 60 22 24,23 60 

355, 2 78 20,5 22 25,37 60 22 25,33 60 172, 2 66 13,1 22 24,07 60 22 24,2 60 

355, 3 80 20 22 25,36 60 22 25,32 60 172, 3 68 13,8 22 24,06 60 22 24,17 60 

355, 4 80 19,9 23,94 25,1 57,95 23,85 24,99 58,25 172, 4 69 13,6 22,09 23,64 50,06 22,11 23,69 50,02 

355, 5 82 19,8 24,19 25,14 59,91 24,08 25,01 60,32 172, 5 71 13,5 22,03 23,56 45,87 22,04 23,6 45,85 

355, 6 80 20,3 24,31 25,17 61,08 24,18 25,01 61,56 172, 6 72 13,4 21,96 23,5 44,02 21,96 23,52 44,03 

355, 7 75 21,8 24,55 25,2 61,87 24,4 25,03 62,41 172, 7 74 13,1 21,87 23,43 43,4 21,86 23,45 43,43 

355, 8 72 23,4 22 25,43 60 22 25,31 60 172, 8 75 14,1 22 23,79 60 22 23,85 60 

355, 9 67 24,3 22 25,4 60 22 25,29 60 172, 9 76 15,1 22 23,8 60 22 23,86 60 

355, 10 65 25,4 22 25,38 60 22 25,27 60 172, 10 76 16,4 22 23,8 60 22 23,87 60 

355, 11 63 26,4 22 25,36 60 22 25,27 60 172, 11 77 17 22 23,8 60 22 23,88 60 

355, 12 62 26,9 22 25,35 60 22 25,27 60 172, 12 76 18 22 23,8 60 22 23,9 60 

355, 13 62 27,4 22 25,35 60 22 25,28 60 172, 13 76 18,5 22 23,8 60 22 23,91 60 

355, 14 61 28,1 22 25,35 60 22 25,29 60 172, 14 78 18,9 22 23,8 60 22 23,92 60 

355, 15 59 29 22 25,35 60 22 25,3 60 172, 15 79 18,3 22 23,8 60 22 23,94 60 

355, 16 57 28,9 22 25,35 60 22 25,32 60 172, 16 81 17,7 22 23,8 60 22 23,95 60 

355, 17 56 28,9 22 25,36 60 22 25,34 60 172, 17 80 16,9 22 23,8 60 22 23,95 60 

355, 18 57 28,5 22 25,37 60 22 25,35 60 172, 18 78 16,1 22 23,79 60 22 23,95 60 

355, 19 62 24,8 22 25,37 60 22 25,37 60 172, 19 72 16 22 23,79 60 22 23,95 60 

355, 20 73 18,1 22 25,38 60 22 25,38 60 172, 20 69 16,1 22 23,78 60 22 23,94 60 

355, 21 86 17,7 22 25,37 60 22 25,37 60 172, 21 66 15,8 22 23,77 60 22 23,92 60 

355, 22 85 17,2 22 25,37 60 22 25,37 60 172, 22 64 15,6 22 23,76 60 22 23,91 60 

355, 23 84 17,8 22 25,36 60 22 25,35 60 172, 23 63 15,2 22 23,74 60 22 23,89 60 

355, 24 84 17,6 22 25,36 60 22 25,33 60 172, 24 62 15,1 22 23,73 60 22 23,87 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 33                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, circulações de serviço 1 e 2 – projeto 6 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 23,95 25,8 63,02 22,99 24,02 66,77 172, 1 65 13 18,11 20,99 47,46 16,67 18,25 52 

355, 2 78 20,5 23,76 25,68 64,28 22,75 23,82 68,32 172, 2 66 13,1 18,03 20,86 48,56 16,56 18,04 53,3 

355, 3 80 20 23,49 25,54 65,09 22,41 23,58 69,47 172, 3 68 13,8 18,19 20,78 51,47 16,77 17,99 56,29 

355, 4 80 19,9 23,35 25,42 65,23 22,25 23,38 69,76 172, 4 69 13,6 18,04 20,66 52,43 16,62 17,84 57,38 

355, 5 82 19,8 23,23 25,29 66,74 22,11 23,21 71,44 172, 5 71 13,5 17,92 20,53 53,93 16,48 17,68 59,06 

355, 6 80 20,3 23,37 25,26 66,66 22,36 23,28 70,89 172, 6 72 13,4 17,79 20,4 54,85 16,34 17,52 60,12 

355, 7 75 21,8 23,95 25,32 66,02 23,21 23,67 69,02 172, 7 74 13,1 17,62 20,28 55,9 16,18 17,42 61,21 

355, 8 72 23,4 24,44 25,34 67,53 24,03 24,18 69,19 172, 8 75 14,1 17,79 20,17 59,26 16,78 18,33 63,16 

355, 9 67 24,3 24,89 25,42 65,13 24,76 24,66 65,63 172, 9 76 15,1 18,15 20,18 62,5 17,5 19,04 65,14 

355, 10 65 25,4 25,49 25,53 64,74 25,54 25,11 64,55 172, 10 76 16,4 18,66 20,23 65,71 18,34 19,47 67,03 

355, 11 63 26,4 26,03 25,66 64,48 26,25 25,56 63,64 172, 11 77 17 18,93 20,28 68,2 18,88 19,66 68,44 

355, 12 62 26,9 26,38 25,83 64,14 26,65 25,74 63,11 172, 12 76 18 19,38 20,37 69,73 19,62 19,88 68,71 

355, 13 62 27,4 26,65 25,94 64,87 27,06 25,98 63,31 172, 13 76 18,5 19,67 20,45 70,81 20,09 19,94 68,99 

355, 14 61 28,1 27,01 26,07 65,09 27,58 26,27 62,96 172, 14 78 18,9 19,91 20,53 73,27 20,45 19,95 70,83 

355, 15 59 29 27,44 26,2 64,74 28,17 26,59 62,03 172, 15 79 18,3 19,68 20,52 73,14 20,23 19,77 70,69 

355, 16 57 28,9 27,51 26,34 62,41 28,21 26,71 59,91 172, 16 81 17,7 19,41 20,48 73,43 19,82 19,51 71,59 

355, 17 56 28,9 27,62 26,53 60,82 28,19 26,74 58,83 172, 17 80 16,9 19,05 20,41 71 18,98 19,13 71,29 

355, 18 57 28,5 27,44 26,49 61,02 27,9 26,61 59,4 172, 18 78 16,1 18,71 20,35 67,43 18,33 18,83 69,05 

355, 19 62 24,8 25,76 26,29 59,96 25,8 25,97 59,81 172, 19 72 16 18,63 20,33 62,31 18,08 18,64 64,47 

355, 20 73 18,1 23,3 25,94 55,41 22,48 24,61 58,25 172, 20 69 16,1 18,84 20,41 58,95 18,23 18,64 61,22 

355, 21 86 17,7 22,93 25,77 61,91 21,8 23,92 66,34 172, 21 66 15,8 18,72 20,39 55,9 18,02 18,51 58,42 

355, 22 85 17,2 22,64 25,61 61,36 21,3 23,43 66,56 172, 22 64 15,6 18,62 20,35 53,76 17,83 18,38 56,49 

355, 23 84 17,8 22,73 25,52 62,21 21,35 23,21 67,63 172, 23 63 15,2 18,44 20,29 52,17 17,55 18,21 55,16 

355, 24 84 17,6 22,57 25,4 62,25 21,16 22,99 67,87 172, 24 62 15,1 18,35 20,22 51,19 17,4 18,07 54,33 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 34                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, sala de cirurgia 1 –                                                                                        

projeto 6 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,04 60 172, 1 65 13 22 23,59 60 

355, 2 78 20,5 22 25,02 60 172, 2 66 13,1 22 23,57 60 

355, 3 80 20 22 25 60 172, 3 68 13,8 22 23,55 60 

355, 4 80 19,9 23,72 24,85 58,7 172, 4 69 13,6 21,75 23,23 51,12 

355, 5 82 19,8 23,95 24,87 60,79 172, 5 71 13,5 21,65 23,15 46,95 

355, 6 80 20,3 24,06 24,89 62,01 172, 6 72 13,4 21,57 23,08 45,08 

355, 7 75 21,8 24,29 24,91 62,83 172, 7 74 13,1 21,47 23,01 44,46 

355, 8 72 23,4 22 25,03 60 172, 8 75 14,1 22 23,26 60 

355, 9 67 24,3 22 24,98 60 172, 9 76 15,1 22 23,26 60 

355, 10 65 25,4 22 24,95 60 172, 10 76 16,4 22 23,26 60 

355, 11 63 26,4 22 24,93 60 172, 11 77 17 22 23,25 60 

355, 12 62 26,9 22 24,92 60 172, 12 76 18 22 23,24 60 

355, 13 62 27,4 22 24,92 60 172, 13 76 18,5 22 23,23 60 

355, 14 61 28,1 22 24,92 60 172, 14 78 18,9 22 23,23 60 

355, 15 59 29 22 24,92 60 172, 15 79 18,3 22 23,23 60 

355, 16 57 28,9 22 24,94 60 172, 16 81 17,7 22 23,23 60 

355, 17 56 28,9 22 24,96 60 172, 17 80 16,9 22 23,23 60 

355, 18 57 28,5 22 24,98 60 172, 18 78 16,1 22 23,24 60 

355, 19 62 24,8 22 25 60 172, 19 72 16 22 23,24 60 

355, 20 73 18,1 22 25,01 60 172, 20 69 16,1 22 23,24 60 

355, 21 86 17,7 22 25,03 60 172, 21 66 15,8 22 23,23 60 

355, 22 85 17,2 22 25,04 60 172, 22 64 15,6 22 23,23 60 

355, 23 84 17,8 22 25,04 60 172, 23 63 15,2 22 23,22 60 

355, 24 84 17,6 22 25,04 60 172, 24 62 15,1 22 23,2 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.



 

 

TABELA 35                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, salas de cirurgia 3 e 5 – projeto 6 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,34 60 22 25,32 60 172, 1 65 13 22 24,02 60 22 24,18 60 

355, 2 78 20,5 22 25,33 60 22 25,31 60 172, 2 66 13,1 22 24 60 22 24,15 60 

355, 3 80 20 22 25,32 60 22 25,29 60 172, 3 68 13,8 22 23,98 60 22 24,12 60 

355, 4 80 19,9 23,91 25,06 58,06 23,83 24,96 58,33 172, 4 69 13,6 22,03 23,56 50,25 22,06 23,63 50,16 

355, 5 82 19,8 24,15 25,1 60,04 24,05 24,97 60,42 172, 5 71 13,5 21,96 23,48 46,07 21,98 23,54 46 

355, 6 80 20,3 24,27 25,12 61,23 24,15 24,98 61,67 172, 6 72 13,4 21,88 23,41 44,23 21,9 23,45 44,17 

355, 7 75 21,8 24,51 25,15 62,03 24,37 24,99 62,53 172, 7 74 13,1 21,79 23,34 43,62 21,8 23,37 43,58 

355, 8 72 23,4 22 25,38 60 22 25,28 60 172, 8 75 14,1 22 23,7 60 22 23,78 60 

355, 9 67 24,3 22 25,35 60 22 25,25 60 172, 9 76 15,1 22 23,71 60 22 23,8 60 

355, 10 65 25,4 22 25,33 60 22 25,24 60 172, 10 76 16,4 22 23,71 60 22 23,81 60 

355, 11 63 26,4 22 25,32 60 22 25,24 60 172, 11 77 17 22 23,71 60 22 23,82 60 

355, 12 62 26,9 22 25,31 60 22 25,24 60 172, 12 76 18 22 23,72 60 22 23,83 60 

355, 13 62 27,4 22 25,31 60 22 25,25 60 172, 13 76 18,5 22 23,72 60 22 23,84 60 

355, 14 61 28,1 22 25,31 60 22 25,26 60 172, 14 78 18,9 22 23,72 60 22 23,86 60 

355, 15 59 29 22 25,31 60 22 25,28 60 172, 15 79 18,3 22 23,72 60 22 23,87 60 

355, 16 57 28,9 22 25,32 60 22 25,29 60 172, 16 81 17,7 22 23,72 60 22 23,89 60 

355, 17 56 28,9 22 25,33 60 22 25,31 60 172, 17 80 16,9 22 23,72 60 22 23,89 60 

355, 18 57 28,5 22 25,34 60 22 25,33 60 172, 18 78 16,1 22 23,71 60 22 23,89 60 

355, 19 62 24,8 22 25,35 60 22 25,35 60 172, 19 72 16 22 23,71 60 22 23,89 60 

355, 20 73 18,1 22 25,35 60 22 25,35 60 172, 20 69 16,1 22 23,7 60 22 23,88 60 

355, 21 86 17,7 22 25,34 60 22 25,35 60 172, 21 66 15,8 22 23,69 60 22 23,86 60 

355, 22 85 17,2 22 25,34 60 22 25,34 60 172, 22 64 15,6 22 23,68 60 22 23,85 60 

355, 23 84 17,8 22 25,33 60 22 25,32 60 172, 23 63 15,2 22 23,66 60 22 23,83 60 

355, 24 84 17,6 22 25,32 60 22 25,3 60 172, 24 62 15,1 22 23,65 60 22 23,81 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 36                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, circulações de serviço 1 e 2 – projeto 7 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 24,02 25,82 62,74 23,56 25,43 64,52 172, 1 65 13 18,25 21,05 47,05 17,66 20,62 48,83 

355, 2 78 20,5 23,84 25,71 63,96 23,34 25,28 65,91 172, 2 66 13,1 18,18 20,92 48,12 17,55 20,42 50,06 

355, 3 80 20 23,58 25,57 64,73 23,04 25,11 66,88 172, 3 68 13,8 18,33 20,84 51,01 17,71 20,25 53,04 

355, 4 80 19,9 23,45 25,45 64,85 22,89 24,95 67,1 172, 4 69 13,6 18,19 20,72 51,96 17,53 20,06 54,14 

355, 5 82 19,8 23,33 25,33 66,33 22,75 24,79 68,69 172, 5 71 13,5 18,06 20,59 53,43 17,38 19,86 55,79 

355, 6 80 20,3 23,47 25,29 66,28 22,93 24,71 68,48 172, 6 72 13,4 17,94 20,47 54,32 17,23 19,67 56,84 

355, 7 75 21,8 24,01 25,35 65,75 23,58 24,74 67,47 172, 7 74 13,1 17,77 20,35 55,35 17,03 19,51 57,99 

355, 8 72 23,4 24,48 25,37 67,37 24,2 24,74 68,52 172, 8 75 14,1 17,89 20,24 58,87 17,38 19,72 60,82 

355, 9 67 24,3 24,91 25,45 65,04 24,81 24,82 65,46 172, 9 76 15,1 18,22 20,23 62,23 17,85 19,83 63,72 

355, 10 65 25,4 25,51 25,55 64,68 25,5 24,94 64,69 172, 10 76 16,4 18,7 20,28 65,52 18,44 19,79 66,61 

355, 11 63 26,4 26,03 25,68 64,47 26,12 25,1 64,15 172, 11 77 17 18,97 20,33 68,04 18,88 19,77 68,41 

355, 12 62 26,9 26,37 25,85 64,16 26,49 25,2 63,7 172, 12 76 18 19,42 20,41 69,58 19,65 19,89 68,61 

355, 13 62 27,4 26,64 25,96 64,89 26,89 25,38 63,98 172, 13 76 18,5 19,71 20,5 70,65 20,15 20,04 68,75 

355, 14 61 28,1 27,01 26,08 65,12 27,38 25,59 63,72 172, 14 78 18,9 19,95 20,57 73,09 20,54 20,19 70,48 

355, 15 59 29 27,44 26,21 64,76 27,94 25,83 62,89 172, 15 79 18,3 19,73 20,56 72,92 20,37 20,25 70,08 

355, 16 57 28,9 27,51 26,35 62,42 27,98 25,99 60,71 172, 16 81 17,7 19,46 20,52 73,19 20,03 20,25 70,67 

355, 17 56 28,9 27,61 26,54 60,85 27,99 26,12 59,53 172, 17 80 16,9 19,11 20,45 70,74 19,28 20,16 69,97 

355, 18 57 28,5 27,44 26,51 61,02 27,74 26,18 59,94 172, 18 78 16,1 18,78 20,4 67,13 18,72 20,09 67,36 

355, 19 62 24,8 25,77 26,3 59,94 25,83 26,06 59,73 172, 19 72 16 18,71 20,37 61,99 18,54 20,03 62,64 

355, 20 73 18,1 23,34 25,95 55,29 22,91 25,75 56,75 172, 20 69 16,1 18,92 20,46 58,63 18,72 20,08 59,38 

355, 21 86 17,7 23 25,79 61,66 22,48 25,56 63,65 172, 21 66 15,8 18,81 20,43 55,59 18,54 20,02 56,54 

355, 22 85 17,2 22,73 25,64 61 22,13 25,38 63,29 172, 22 64 15,6 18,71 20,4 53,47 18,38 19,94 54,58 

355, 23 84 17,8 22,84 25,55 61,78 22,22 25,24 64,17 172, 23 63 15,2 18,52 20,33 51,9 18,13 19,83 53,18 

355, 24 84 17,6 22,7 25,43 61,77 22,03 25,06 64,34 172, 24 62 15,1 18,43 20,27 50,92 18 19,72 52,31 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 37                                                                                                                                                                                                                                     
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, sala de cirurgia 1 –                                                                                        

projeto 7 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,04 60 172, 1 65 13 22 23,59 60 

355, 2 78 20,5 22 25,02 60 172, 2 66 13,1 22 23,57 60 

355, 3 80 20 22 25,01 60 172, 3 68 13,8 22 23,55 60 

355, 4 80 19,9 23,73 24,85 58,7 172, 4 69 13,6 21,75 23,23 51,11 

355, 5 82 19,8 23,95 24,87 60,78 172, 5 71 13,5 21,65 23,15 46,95 

355, 6 80 20,3 24,06 24,89 62,01 172, 6 72 13,4 21,57 23,08 45,08 

355, 7 75 21,8 24,29 24,91 62,82 172, 7 74 13,1 21,48 23,01 44,45 

355, 8 72 23,4 22 25,03 60 172, 8 75 14,1 22 23,26 60 

355, 9 67 24,3 22 24,98 60 172, 9 76 15,1 22 23,27 60 

355, 10 65 25,4 22 24,95 60 172, 10 76 16,4 22 23,26 60 

355, 11 63 26,4 22 24,93 60 172, 11 77 17 22 23,25 60 

355, 12 62 26,9 22 24,92 60 172, 12 76 18 22 23,24 60 

355, 13 62 27,4 22 24,92 60 172, 13 76 18,5 22 23,23 60 

355, 14 61 28,1 22 24,92 60 172, 14 78 18,9 22 23,23 60 

355, 15 59 29 22 24,93 60 172, 15 79 18,3 22 23,23 60 

355, 16 57 28,9 22 24,94 60 172, 16 81 17,7 22 23,23 60 

355, 17 56 28,9 22 24,96 60 172, 17 80 16,9 22 23,23 60 

355, 18 57 28,5 22 24,98 60 172, 18 78 16,1 22 23,24 60 

355, 19 62 24,8 22 25 60 172, 19 72 16 22 23,24 60 

355, 20 73 18,1 22 25,01 60 172, 20 69 16,1 22 23,24 60 

355, 21 86 17,7 22 25,03 60 172, 21 66 15,8 22 23,24 60 

355, 22 85 17,2 22 25,04 60 172, 22 64 15,6 22 23,23 60 

355, 23 84 17,8 22 25,04 60 172, 23 63 15,2 22 23,22 60 

355, 24 84 17,6 22 25,04 60 172, 24 62 15,1 22 23,21 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 



 

 

TABELA 38                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, salas de cirurgia 3 e 5 – projeto 7 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,35 60 22 25,36 60 172, 1 65 13 22 24,03 60 22 24,28 60 

355, 2 78 20,5 22 25,34 60 22 25,36 60 172, 2 66 13,1 22 24,01 60 22 24,26 60 

355, 3 80 20 22 25,33 60 22 25,35 60 172, 3 68 13,8 22 24 60 22 24,24 60 

355, 4 80 19,9 23,91 25,07 58,05 23,88 25,02 58,16 172, 4 69 13,6 22,04 23,57 50,22 22,16 23,77 49,85 

355, 5 82 19,8 24,16 25,1 60,02 24,11 25,05 60,19 172, 5 71 13,5 21,97 23,49 46,04 22,1 23,68 45,67 

355, 6 80 20,3 24,28 25,13 61,21 24,22 25,06 61,42 172, 6 72 13,4 21,89 23,42 44,19 22,03 23,61 43,84 

355, 7 75 21,8 24,51 25,16 62,01 24,45 25,08 62,26 172, 7 74 13,1 21,8 23,35 43,58 21,93 23,54 43,23 

355, 8 72 23,4 22 25,39 60 22 25,36 60 172, 8 75 14,1 22 23,71 60 22 23,94 60 

355, 9 67 24,3 22 25,36 60 22 25,33 60 172, 9 76 15,1 22 23,73 60 22 23,95 60 

355, 10 65 25,4 22 25,34 60 22 25,31 60 172, 10 76 16,4 22 23,73 60 22 23,95 60 

355, 11 63 26,4 22 25,33 60 22 25,3 60 172, 11 77 17 22 23,73 60 22 23,96 60 

355, 12 62 26,9 22 25,32 60 22 25,3 60 172, 12 76 18 22 23,73 60 22 23,96 60 

355, 13 62 27,4 22 25,32 60 22 25,3 60 172, 13 76 18,5 22 23,73 60 22 23,96 60 

355, 14 61 28,1 22 25,32 60 22 25,3 60 172, 14 78 18,9 22 23,73 60 22 23,97 60 

355, 15 59 29 22 25,32 60 22 25,31 60 172, 15 79 18,3 22 23,73 60 22 23,97 60 

355, 16 57 28,9 22 25,32 60 22 25,32 60 172, 16 81 17,7 22 23,73 60 22 23,98 60 

355, 17 56 28,9 22 25,33 60 22 25,33 60 172, 17 80 16,9 22 23,73 60 22 23,98 60 

355, 18 57 28,5 22 25,34 60 22 25,35 60 172, 18 78 16,1 22 23,73 60 22 23,98 60 

355, 19 62 24,8 22 25,35 60 22 25,36 60 172, 19 72 16 22 23,72 60 22 23,98 60 

355, 20 73 18,1 22 25,35 60 22 25,36 60 172, 20 69 16,1 22 23,71 60 22 23,97 60 

355, 21 86 17,7 22 25,35 60 22 25,37 60 172, 21 66 15,8 22 23,7 60 22 23,96 60 

355, 22 85 17,2 22 25,34 60 22 25,36 60 172, 22 64 15,6 22 23,69 60 22 23,94 60 

355, 23 84 17,8 22 25,33 60 22 25,35 60 172, 23 63 15,2 22 23,68 60 22 23,93 60 

355, 24 84 17,6 22 25,32 60 22 25,34 60 172, 24 62 15,1 22 23,66 60 22 23,91 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 39                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, circulações de serviço 1 e 2 – projeto 8 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Circulação serviço 1 (SO) Circulação serviço 2 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 24,04 25,83 62,69 23,71 25,89 63,93 172, 1 65 13 18,28 21,06 46,96 17,82 21,15 48,33 

355, 2 78 20,5 23,85 25,72 63,91 23,5 25,75 65,31 172, 2 66 13,1 18,21 20,94 48,03 17,72 20,96 49,53 

355, 3 80 20 23,59 25,58 64,67 23,19 25,59 66,27 172, 3 68 13,8 18,36 20,86 50,92 17,88 20,82 52,47 

355, 4 80 19,9 23,47 25,46 64,78 23,04 25,45 66,47 172, 4 69 13,6 18,21 20,73 51,86 17,71 20,64 53,54 

355, 5 82 19,8 23,35 25,34 66,25 22,91 25,3 68,04 172, 5 71 13,5 18,09 20,61 53,34 17,56 20,46 55,15 

355, 6 80 20,3 23,49 25,3 66,19 23,1 25,25 67,77 172, 6 72 13,4 17,97 20,48 54,25 17,41 20,29 56,17 

355, 7 75 21,8 24,04 25,36 65,66 23,76 25,29 66,78 172, 7 74 13,1 17,79 20,37 55,27 17,23 20,14 57,28 

355, 8 72 23,4 24,5 25,38 67,29 24,35 25,31 67,91 172, 8 75 14,1 17,92 20,25 58,77 17,58 20,38 60,03 

355, 9 67 24,3 24,93 25,46 64,99 24,93 25,4 64,98 172, 9 76 15,1 18,25 20,25 62,11 18,08 20,5 62,79 

355, 10 65 25,4 25,53 25,56 64,6 25,66 25,53 64,09 172, 10 76 16,4 18,73 20,3 65,42 18,65 20,48 65,76 

355, 11 63 26,4 26,06 25,69 64,37 26,31 25,68 63,41 172, 11 77 17 18,99 20,34 67,94 19,06 20,45 67,66 

355, 12 62 26,9 26,4 25,87 64,04 26,71 25,77 62,9 172, 12 76 18 19,44 20,43 69,47 19,8 20,58 67,94 

355, 13 62 27,4 26,67 25,97 64,78 27,1 25,92 63,19 172, 13 76 18,5 19,74 20,51 70,5 20,33 20,72 68,01 

355, 14 61 28,1 27,03 26,09 65,02 27,58 26,11 62,96 172, 14 78 18,9 19,98 20,59 72,92 20,72 20,85 69,69 

355, 15 59 29 27,45 26,23 64,68 28,14 26,32 62,16 172, 15 79 18,3 19,77 20,58 72,76 20,53 20,9 69,4 

355, 16 57 28,9 27,52 26,37 62,36 28,17 26,45 60,04 172, 16 81 17,7 19,5 20,54 73,04 20,17 20,88 70,03 

355, 17 56 28,9 27,63 26,55 60,77 28,17 26,56 58,91 172, 17 80 16,9 19,13 20,47 70,64 19,44 20,77 69,29 

355, 18 57 28,5 27,45 26,52 60,97 27,92 26,6 59,34 172, 18 78 16,1 18,81 20,41 67 18,89 20,68 66,64 

355, 19 62 24,8 25,78 26,31 59,89 25,93 26,48 59,36 172, 19 72 16 18,74 20,39 61,86 18,71 20,61 61,97 

355, 20 73 18,1 23,36 25,96 55,22 23,08 26,15 56,17 172, 20 69 16,1 18,96 20,47 58,51 18,89 20,66 58,75 

355, 21 86 17,7 23,02 25,8 61,58 22,63 25,97 63,07 172, 21 66 15,8 18,84 20,45 55,48 18,72 20,6 55,93 

355, 22 85 17,2 22,75 25,65 60,94 22,27 25,78 62,74 172, 22 64 15,6 18,74 20,41 53,36 18,56 20,52 53,97 

355, 23 84 17,8 22,85 25,56 61,73 22,36 25,66 63,62 172, 23 63 15,2 18,56 20,35 51,78 18,32 20,41 52,55 

355, 24 84 17,6 22,71 25,45 61,72 22,17 25,49 63,78 172, 24 62 15,1 18,47 20,29 50,8 18,2 20,31 51,67 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 40                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, sala de cirurgia 1 –                                                                                        

projeto 8 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 1 (SO) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,04 60 172, 1 65 13 22 23,6 60 

355, 2 78 20,5 22 25,02 60 172, 2 66 13,1 22 23,57 60 

355, 3 80 20 22 25,01 60 172, 3 68 13,8 22 23,55 60 

355, 4 80 19,9 23,73 24,85 58,7 172, 4 69 13,6 21,75 23,24 51,11 

355, 5 82 19,8 23,95 24,87 60,78 172, 5 71 13,5 21,65 23,15 46,94 

355, 6 80 20,3 24,06 24,89 62,01 172, 6 72 13,4 21,57 23,08 45,07 

355, 7 75 21,8 24,29 24,91 62,82 172, 7 74 13,1 21,48 23,02 44,45 

355, 8 72 23,4 22 25,03 60 172, 8 75 14,1 22 23,27 60 

355, 9 67 24,3 22 24,98 60 172, 9 76 15,1 22 23,27 60 

355, 10 65 25,4 22 24,95 60 172, 10 76 16,4 22 23,26 60 

355, 11 63 26,4 22 24,93 60 172, 11 77 17 22 23,25 60 

355, 12 62 26,9 22 24,92 60 172, 12 76 18 22 23,24 60 

355, 13 62 27,4 22 24,92 60 172, 13 76 18,5 22 23,23 60 

355, 14 61 28,1 22 24,92 60 172, 14 78 18,9 22 23,23 60 

355, 15 59 29 22 24,93 60 172, 15 79 18,3 22 23,23 60 

355, 16 57 28,9 22 24,94 60 172, 16 81 17,7 22 23,23 60 

355, 17 56 28,9 22 24,96 60 172, 17 80 16,9 22 23,24 60 

355, 18 57 28,5 22 24,98 60 172, 18 78 16,1 22 23,24 60 

355, 19 62 24,8 22 25 60 172, 19 72 16 22 23,24 60 

355, 20 73 18,1 22 25,01 60 172, 20 69 16,1 22 23,24 60 

355, 21 86 17,7 22 25,03 60 172, 21 66 15,8 22 23,24 60 

355, 22 85 17,2 22 25,04 60 172, 22 64 15,6 22 23,23 60 

355, 23 84 17,8 22 25,04 60 172, 23 63 15,2 22 23,22 60 

355, 24 84 17,6 22 25,04 60 172, 24 62 15,1 22 23,21 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 



 

 

TABELA 41                                                                                                                                                                                                                                         
Umidade relativa, temperatura de bulbo seco e temperatura média radiante, salas de cirurgia 3 e 5 – projeto 8 

Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 
Dia, 
hora 

UR-
E

a
                   

(%) 

TBS-
E

b 
(°C) 

Sala de cirurgia 3 (SO) Sala de cirurgia 5 (NE) 

TBS
c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 
TBS

c
              

(°C) 
TMR

d
               

(°C) 
UR

e
                          

(%) 

355, 1 76 20,8 22 25,35 60 22 25,4 60 172, 1 65 13 22 24,03 60 22 24,32 60 

355, 2 78 20,5 22 25,34 60 22 25,39 60 172, 2 66 13,1 22 24,02 60 22 24,3 60 

355, 3 80 20 22 25,33 60 22 25,38 60 172, 3 68 13,8 22 24 60 22 24,27 60 

355, 4 80 19,9 23,91 25,07 58,04 23,91 25,06 58,05 172, 4 69 13,6 22,05 23,58 50,21 22,19 23,81 49,76 

355, 5 82 19,8 24,16 25,1 60,01 24,15 25,08 60,07 172, 5 71 13,5 21,98 23,5 46,02 22,14 23,72 45,57 

355, 6 80 20,3 24,28 25,13 61,2 24,26 25,1 61,29 172, 6 72 13,4 21,9 23,43 44,18 22,07 23,65 43,73 

355, 7 75 21,8 24,52 25,16 62 24,48 25,12 62,12 172, 7 74 13,1 21,8 23,36 43,57 21,97 23,58 43,13 

355, 8 72 23,4 22 25,39 60 22 25,4 60 172, 8 75 14,1 22 23,72 60 22 23,98 60 

355, 9 67 24,3 22 25,36 60 22 25,37 60 172, 9 76 15,1 22 23,73 60 22 23,99 60 

355, 10 65 25,4 22 25,34 60 22 25,35 60 172, 10 76 16,4 22 23,74 60 22 24 60 

355, 11 63 26,4 22 25,33 60 22 25,34 60 172, 11 77 17 22 23,74 60 22 24 60 

355, 12 62 26,9 22 25,32 60 22 25,34 60 172, 12 76 18 22 23,74 60 22 24,01 60 

355, 13 62 27,4 22 25,32 60 22 25,34 60 172, 13 76 18,5 22 23,74 60 22 24,01 60 

355, 14 61 28,1 22 25,32 60 22 25,35 60 172, 14 78 18,9 22 23,74 60 22 24,02 60 

355, 15 59 29 22 25,32 60 22 25,35 60 172, 15 79 18,3 22 23,74 60 22 24,02 60 

355, 16 57 28,9 22 25,33 60 22 25,36 60 172, 16 81 17,7 22 23,74 60 22 24,03 60 

355, 17 56 28,9 22 25,34 60 22 25,38 60 172, 17 80 16,9 22 23,74 60 22 24,03 60 

355, 18 57 28,5 22 25,35 60 22 25,39 60 172, 18 78 16,1 22 23,73 60 22 24,03 60 

355, 19 62 24,8 22 25,35 60 22 25,4 60 172, 19 72 16 22 23,72 60 22 24,03 60 

355, 20 73 18,1 22 25,35 60 22 25,4 60 172, 20 69 16,1 22 23,72 60 22 24,02 60 

355, 21 86 17,7 22 25,35 60 22 25,4 60 172, 21 66 15,8 22 23,71 60 22 24,01 60 

355, 22 85 17,2 22 25,34 60 22 25,4 60 172, 22 64 15,6 22 23,69 60 22 23,99 60 

355, 23 84 17,8 22 25,34 60 22 25,39 60 172, 23 63 15,2 22 23,68 60 22 23,98 60 

355, 24 84 17,6 22 25,33 60 22 25,38 60 172, 24 62 15,1 22 23,67 60 22 23,96 60 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 42                                                                                                                                                                                                                                     
Ganhos e perdas de calor, circulações de serviço 1 e 2, situação atual – solstício de verão 

Dia, 
hora 

Circulação de serviço 1 (SO) - ganhos/perdas
a 

(W) Circulação de serviço 2 (NE) - ganhos/perdas
a
 (W) 

Solar                Iluminação  Opacos  Vidros             
Ocup. 
sens. 

Ocup. lat.  Solar                Iluminação  Opacos  Vidros             
Ocup. 
sens. 

Ocup. lat.  

355, 1 0 109,1 336,99 -826,27 20,79 25,72 0 345,62 115,76 -1153,54 65,86 81,48 

355, 2 0 109,1 317,11 -823,02 20,79 25,72 0 345,62 77,77 -1155,05 65,86 81,48 

355, 3 0 109,1 302,1 -840,05 20,79 25,72 0 345,62 45,2 -1193,84 65,86 81,48 

355, 4 0 109,1 274,71 -821,98 20,79 25,72 0 345,62 -14,77 -1163,23 65,86 81,48 

355, 5 101,22 109,1 225,45 -811,13 20,79 25,72 245,17 345,62 -202,69 -1149,31 65,86 81,48 

355, 6 918,04 109,1 12,93 -808,18 20,79 25,72 2323,03 345,62 -1427,08 -1176,59 65,86 81,48 

355, 7 1727,36 109,1 -221,73 -736,61 20,79 25,72 5454,25 345,62 -3292,29 -1162,37 65,86 81,48 

355, 8 2491,6 0 -417,66 -655,11 20,79 25,72 10107,9 0 -5996,45 -1269,27 65,86 81,48 

355, 9 3119,87 0 -574,77 -655,28 20,79 25,72 13051,5 0 -7786,15 -1476,82 65,86 81,48 

355, 10 3579,23 0 -693,54 -626,59 20,79 25,72 12765,5 0 -7220,37 -1436,83 65,86 81,48 

355, 11 3956,35 0 -779,16 -604,44 20,79 25,72 11371,4 0 -6169,91 -1246,86 65,86 81,48 

355, 12 4697,41 0 -898,88 -611,73 20,79 25,72 7457,87 0 -4066,01 -892,64 65,86 81,48 

355, 13 4820,17 0 -908,64 -676,36 20,79 25,72 7261,19 0 -4017,87 -868 65,86 81,48 

355, 14 5853,81 0 -1162,46 -753,81 20,79 25,72 6511,31 0 -3650,4 -739,43 65,86 81,48 

355, 15 6208,22 0 -1239,42 -750,06 20,79 25,72 5245,88 0 -2977,04 -545,68 65,86 81,48 

355, 16 5809,45 0 -983,39 -762,25 20,79 25,72 3655,51 0 -2029,45 -484,23 65,86 81,48 

355, 17 4466,28 0 -598,27 -688,16 20,79 25,72 1964,73 0 -1035,53 -369,05 65,86 81,48 

355, 18 844,27 0 45,83 -445,25 20,79 25,72 224,23 0 49,26 -306,66 65,86 81,48 

355, 19 0 0 323,7 -696,29 20,79 25,72 0 0 395,42 -842,3 65,86 81,48 

355, 20 0 109,1 512,09 -1279,01 20,79 25,72 0 345,62 515,47 -1980,58 65,86 81,48 

355, 21 0 109,1 517,66 -1239,17 20,79 25,72 0 345,62 330,21 -1876,35 65,86 81,48 

355, 22 0 109,1 520,67 -1240,88 20,79 25,72 0 345,62 270,14 -1874,16 65,86 81,48 

355, 23 0 109,1 480,96 -1140,33 20,79 25,72 0 345,62 181,56 -1682,13 65,86 81,48 

355, 24 0 109,1 445,53 -1070,81 20,79 25,72 0 345,62 153,4 -1597,1 65,86 81,48 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 43                                                                                                                                                                                                                                     
Ganhos e perdas de calor, circulações de serviço 1 e 2, situação atual – solstício de inverno 

Dia, 
hora 

Circulação de serviço 1 (SO) - ganhos/perdas
a 

(W) Circulação de serviço 2 (NE) - ganhos/perdas
a
 (W) 

Solar                Iluminação  Opacos  Vidros             
Ocup. 
sens. 

Ocup. lat.  Solar                Iluminação  Opacos  Vidros             
Ocup. 
sens. 

Ocup. lat.  

172, 1 0 109,1 82,14 -996,73 20,79 25,72 0 345,62 -424,64 -1822,55 65,86 81,48 

172, 2 0 109,1 59,08 -963,89 20,79 25,72 0 345,62 -514,97 -1731,18 65,86 81,48 

172, 3 0 109,1 18,6 -875,86 20,79 25,72 0 345,62 -611,49 -1540,41 65,86 81,48 

172, 4 0 109,1 4,43 -876,74 20,79 25,72 0 345,62 -645,36 -1529,97 65,86 81,48 

172, 5 0 109,1 -11,58 -866,34 20,79 25,72 0 345,62 -698,89 -1495,41 65,86 81,48 

172, 6 0 109,1 -26,27 -857,37 20,79 25,72 0 345,62 -753,78 -1464,29 65,86 81,48 

172, 7 558,82 109,1 -153,71 -910,14 20,79 25,72 1777,44 345,62 -1762,24 -1589,01 65,86 81,48 

172, 8 1126,28 0 -315,53 -856,87 20,79 25,72 17928,8 0 -7302,04 -2450,58 65,86 81,48 

172, 9 1551,86 0 -448,61 -815,05 20,79 25,72 22894,7 0 -9575,92 -2864,49 65,86 81,48 

172, 10 1882,3 0 -565,73 -746,22 20,79 25,72 23939,3 0 -11379,9 -2963,11 65,86 81,48 

172, 11 2168,86 0 -638,42 -736,98 20,79 25,72 22364,2 0 -13552,3 -2929,82 65,86 81,48 

172, 12 2436,14 0 -703,71 -689,48 20,79 25,72 18497 0 -12347,9 -2655,5 65,86 81,48 

172, 13 2541,48 0 -709,91 -673,86 20,79 25,72 12406,7 0 -8258,05 -2275,89 65,86 81,48 

172, 14 2293,67 0 -639,49 -634,05 20,79 25,72 6884,99 0 -4598,07 -1800,72 65,86 81,48 

172, 15 1655,48 0 -470,77 -653,93 20,79 25,72 4060,72 0 -3027,63 -1645,4 65,86 81,48 

172, 16 1094,56 0 -322,2 -675,62 20,79 25,72 1860,86 0 -1826,06 -1535,54 65,86 81,48 

172, 17 0 0 -61,25 -645,73 20,79 25,72 0 0 -618,31 -1441,76 65,86 81,48 

172, 18 0 0 -34,63 -683,84 20,79 25,72 0 0 -501,38 -1449,19 65,86 81,48 

172, 19 0 0 -18,99 -691,6 20,79 25,72 0 0 -458,65 -1412,14 65,86 81,48 

172, 20 0 109,1 -36,05 -685 20,79 25,72 0 345,62 -611,52 -1366,17 65,86 81,48 

172, 21 0 109,1 -26,65 -703,85 20,79 25,72 0 345,62 -596,04 -1373,31 65,86 81,48 

172, 22 0 109,1 -22,55 -710,68 20,79 25,72 0 345,62 -598,21 -1358,94 65,86 81,48 

172, 23 0 109,1 -16,45 -734,74 20,79 25,72 0 345,62 -601,58 -1380,76 65,86 81,48 

172, 24 0 109,1 -14,16 -756,35 20,79 25,72 0 345,62 -633,45 -1383,75 65,86 81,48 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 44                                                                                                                                                                                                                                     
Ganhos e perdas de calor, sala de cirurgia 1, situação atual – solstícios de verão e de inverno 

Sala de cirurgia 1 (SO) - solstícios - ganhos/perdas
a
 (W) Sala de cirurgia 1 (SO) - ganhos diários 

Dia, 
hora 

Solar                Opacos  Divisórias int. 
Dia, 
hora 

Solar                Opacos  Divisórias int. Iluminação  Equipamentos                          
Ocup. 
sens. 

Ocup. 
lat.  

355, 1 0 105,86 414,61 172, 1 0 -95,7 139,87 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 2 0 95,09 416,47 172, 2 0 -103,35 140,9 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 3 0 83,07 418,62 172, 3 0 -111,58 142,27 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 4 0 31,87 120,6 172, 4 0 -89,11 403,96 0 0 0 0 

355, 5 0,81 17,98 146,9 172, 5 0 -98,26 413,33 0 0 0 0 

355, 6 7,27 6,64 136,98 172, 6 0 -106,66 422,57 0 0 0 0 

355, 7 13,64 -8,45 97,34 172, 7 4,53 -113,98 433,24 0 0 0 0 

355, 8 19,64 35,03 557,59 172, 8 8,98 -157,75 93,15 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 9 24,56 18,45 455,68 172, 9 12,41 -162,54 113,95 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 10 28,13 6,96 452,98 172, 10 15,13 -167,21 115,94 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 11 30,92 0 450,93 172, 11 17,38 -171,29 117,17 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 12 35,96 -2,47 446,36 172, 12 19,21 -173,68 117,47 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 13 36,22 -0,53 444,61 172, 13 19,7 -174,11 117,48 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 14 40,66 4,67 439,14 172, 14 17,6 -171,97 117,81 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 15 39,85 13,98 438,71 172, 15 12,7 -167,39 118,22 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 16 32,72 27,06 444,12 172, 16 8,41 -160,32 115,47 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 17 22,93 44,82 446,86 172, 17 0 -152,45 114,77 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 18 19,26 65,17 437,06 172, 18 0 -143,85 105,27 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 19 0 86,65 438,26 172, 19 0 -135,82 96,4 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 20 0 105 423,38 172, 20 0 -129,32 88,65 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 21 0 120,85 411,22 172, 21 0 -125,06 82,4 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 22 0 128,87 403,5 172, 22 0 -122,82 77,52 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 23 0 129,58 399,98 172, 23 0 -122,41 73,87 281,5 638,34 556,06 634,01 

355, 24 0 122,84 400,36 172, 24 0 -123,25 71,01 281,5 638,34 556,06 634,01 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 45                                                                                                                                                                                                                                     
Ganhos e perdas de calor, salas de cirurgia 3 e 5, situação atual – solstícios de verão e de inverno 

Cirurgia 3 (SO) - ganhos/perdas
a
 (W) - 

solstícios 
Cirurgia 3 (SO) - ganhos diários 

Cirurgia 5 (NE) - ganhos/perdas
a
 (W) - 

solstícios 
Cirurgia 5 (NE) - ganhos diários 

Dia, 
hora 

Divisórias 
internas 

Dia, 
hora 

Div. 
internas 

Ilumin. Equipam.                
Ocupação 

sens. 
Ocupação  

lat.  
Dia, 
hora 

Div. 
internas 

Dia, 
hora 

Divisórias 
internas 

Ilumin. Equipam.                
Ocupação 

sens. 
Ocupação  

lat.  

355, 1 477,11 172, 1 68,52 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 1 381,96 172, 1 118,29 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 2 467,51 172, 2 61,8 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 2 373,22 172, 2 103,91 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 3 457,97 172, 3 55,19 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 3 364,45 172, 3 90,14 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 4 133,3 172, 4 262,78 0 0 0 0 355, 4 131,09 172, 4 278,62 0 0 0 0 

355, 5 145,36 172, 5 264,6 0 0 0 0 355, 5 142,22 172, 5 280,92 0 0 0 0 

355, 6 134,11 172, 6 265,53 0 0 0 0 355, 6 129,86 172, 6 281,63 0 0 0 0 

355, 7 96,11 172, 7 271,85 0 0 0 0 355, 7 89,89 172, 7 287,81 0 0 0 0 

355, 8 582,26 172, 8 -6,47 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 8 456,39 172, 8 14,52 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 9 478,9 172, 9 -5,49 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 9 363,7 172, 9 27,59 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 10 474,97 172, 10 -2,63 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 10 364,57 172, 10 71,32 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 11 476,05 172, 11 0,9 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 11 371,37 172, 11 118,62 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 12 481 172, 12 5,4 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 12 381,38 172, 12 150,89 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 13 488,58 172, 13 10,66 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 13 391,61 172, 13 165,01 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 14 498,31 172, 14 15,98 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 14 400,68 172, 14 168,38 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 15 509,62 172, 15 20,16 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 15 408,69 172, 15 164,97 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 16 520,45 172, 16 22,28 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 16 415,49 172, 16 156,73 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 17 528,44 172, 17 21,52 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 17 420,52 172, 17 144,7 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 18 530,83 172, 18 18,5 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 18 423,13 172, 18 129,68 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 19 527,74 172, 19 14,2 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 19 422,79 172, 19 112,99 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 20 520,44 172, 20 9,29 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 20 419,22 172, 20 96,02 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 21 510,73 172, 21 4,08 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 21 412,42 172, 21 79,73 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 22 499,83 172, 22 -1,26 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 22 403,07 172, 22 64,45 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 23 488,59 172, 23 -6,72 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 23 392,35 172, 23 50,16 281,68 1634,89 555,93 634,14 

355, 24 477,45 172, 24 -12,24 281,64 1107,75 556,1 634,13 355, 24 381,18 172, 24 36,72 281,68 1634,89 555,93 634,14 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 46                                                                                                                                                                                                                                     
Cargas de arrefecimento e de remoção de calor latente, salas de cirurgia 1, 3 e 5, situação atual – solstícios de verão e de inverno 

Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 
Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

355, 1 1950,44 800,04 2386,29 765,33 2816,95 769,81 172, 1 1175,4 274,75 1741,65 350,23 2309,17 340,57 

355, 2 1930,02 808,38 2367,63 771,91 2798,81 776,62 172, 2 1172,61 287,26 1737,96 360,11 2297,91 350,79 

355, 3 1901,01 802,17 2342,94 767,01 2774,39 771,54 172, 3 1192,56 332,76 1752,52 396,07 2306,04 387,98 

355, 4 0 0 0 0 0 0 172, 4 0 0 0 0 0 0 

355, 5 0 0 0 0 0 0 172, 5 0 0 0 0 0 0 

355, 6 0 0 0 0 0 0 172, 6 0 0 0 0 0 0 

355, 7 0 0 0 0 0 0 172, 7 0 0 0 0 0 0 

355, 8 2141,8 1112,42 2570,15 1012,17 2972,73 1025,06 172, 8 1117,74 147,83 1699,95 249,94 2239,82 236,87 

355, 9 2062,7 900,2 2494,02 844,47 2908,21 851,65 172, 9 1175,47 468,16 1731,19 503,07 2284,18 498,62 

355, 10 2094,21 943,77 2523,38 878,9 2943,5 887,25 172, 10 1225,31 534,62 1773,4 555,59 2368,59 552,92 

355, 11 2126,29 979,39 2554,73 907,05 2981,61 916,36 172, 11 1247,68 578,42 1795,09 590,2 2434,67 588,72 

355, 12 2143,43 996,89 2574,8 920,88 3007,26 930,66 172, 12 1285,71 623,55 1829,86 625,86 2498,23 625,59 

355, 13 2163,04 1035,97 2597,52 951,76 3033,14 962,59 172, 13 1304,96 653,05 1850,25 649,17 2528,01 649,69 

355, 14 2194,02 1069,69 2628,43 978,41 3064,11 990,15 172, 14 1320,64 703,07 1867,67 688,69 2543,9 690,57 

355, 15 2236,57 1096,18 2666,98 999,33 3100,3 1011,79 172, 15 1297,74 678,39 1853,69 669,2 2521,71 670,4 

355, 16 2244,08 1040,33 2674,79 955,2 3103,96 966,15 172, 16 1274,8 665,98 1837,66 659,39 2494,69 660,26 

355, 17 2254,79 1016,52 2682,77 936,38 3108,99 946,7 172, 17 1242,91 606,89 1812,68 612,69 2457,63 611,98 

355, 18 2246,37 1009,23 2673,07 930,63 3099,07 940,74 172, 18 1211,38 540,35 1785,46 560,11 2417,58 557,6 

355, 19 2108,08 843,86 2557,99 799,95 2982,94 805,61 172, 19 1206,7 470,95 1778,12 505,27 2397,74 500,9 

355, 20 1854,93 592,66 2347,92 601,45 2769,7 600,35 172, 20 1209,28 443,68 1776,23 483,73 2383,9 478,62 

355, 21 1843,31 725,84 2326,1 706,68 2750,38 709,17 172, 21 1195,8 398,11 1761,95 447,71 2358,22 441,38 

355, 22 1824,46 682,22 2300,06 672,22 2725,39 673,53 172, 22 1185,52 368,57 1750,55 424,37 2336,69 417,24 

355, 23 1844,62 708,24 2306,99 692,78 2733,45 694,79 172, 23 1166,94 341,68 1732,99 403,12 2309,89 395,26 

355, 24 1830,62 695,56 2289,8 682,76 2716,01 684,43 172, 24 1159,41 327,58 1724,44 391,98 2293,31 383,75 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 47                                                                                                                                                                                                                                     
Cargas de arrefecimento e de remoção de calor latente, salas de cirurgia 1, 3 e 5, projeto 2 – solstícios de verão e de inverno 

Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 
Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

355, 1 1926,48 800,04 2299,49 765,33 2752,2 769,81 172, 1 1167,32 274,75 1713,01 350,23 2213,69 340,57 

355, 2 1907,2 808,38 2286,36 771,91 2737,49 776,62 172, 2 1164,92 287,26 1711,94 360,11 2208,36 350,79 

355, 3 1879,26 802,17 2266,89 767,01 2716,22 771,54 172, 3 1185,22 332,76 1728,82 396,07 2221,82 387,98 

355, 4 0 0 0 0 0 0 172, 4 0 0 0 0 0 0 

355, 5 0 0 0 0 0 0 172, 5 0 0 0 0 0 0 

355, 6 0 0 0 0 0 0 172, 6 0 0 0 0 0 0 

355, 7 0 0 0 0 0 0 172, 7 0 0 0 0 0 0 

355, 8 2115,97 1112,42 2485,87 1012,17 2908,26 1025,06 172, 8 1109,97 147,83 1678,72 249,94 2154,94 236,87 

355, 9 2039,36 900,2 2416,65 844,47 2848,35 851,65 172, 9 1168,41 468,16 1711,74 503,07 2191,11 498,62 

355, 10 2070,37 943,77 2442,49 878,9 2879,12 887,25 172, 10 1217,8 534,62 1752,05 555,59 2239 552,92 

355, 11 2101,66 979,39 2468,41 907,05 2910,42 916,36 172, 11 1239,64 578,42 1770,73 590,2 2266,87 588,72 

355, 12 2117,61 996,89 2481,37 920,88 2928,47 930,66 172, 12 1277,06 623,55 1801,57 625,86 2307,16 625,59 

355, 13 2135,75 1035,97 2495,86 951,76 2947,78 962,59 172, 13 1295,7 653,05 1817,43 649,17 2329,92 649,69 

355, 14 2164,93 1069,69 2517,69 978,41 2973,91 990,15 172, 14 1310,91 703,07 1830,33 688,69 2347,51 690,57 

355, 15 2205,47 1096,18 2546,77 999,33 3006,77 1011,79 172, 15 1287,83 678,39 1812,71 669,2 2331,96 670,4 

355, 16 2211,14 1040,33 2547,4 955,2 3008,62 966,15 172, 16 1264,91 665,98 1794,51 659,39 2314,53 660,26 

355, 17 2220,64 1016,52 2552,7 936,38 3013,52 946,7 172, 17 1233,53 606,89 1769,37 612,69 2288,82 611,98 

355, 18 2212,43 1009,23 2544,22 930,63 3005,24 940,74 172, 18 1202,16 540,35 1743,41 560,11 2261,04 557,6 

355, 19 2076,03 843,86 2433,02 799,95 2892,39 805,61 172, 19 1197,68 470,95 1738,03 505,27 2253,45 500,9 

355, 20 1824,51 592,66 2228,84 601,45 2683,58 600,35 172, 20 1200,51 443,68 1738,37 483,73 2251 478,62 

355, 21 1814,37 725,84 2214,08 706,68 2669,26 709,17 172, 21 1187,33 398,11 1726,4 447,71 2235,52 441,38 

355, 22 1797,05 682,22 2195,5 672,22 2649,29 673,53 172, 22 1177,35 368,57 1717,3 424,37 2223,02 417,24 

355, 23 1818,66 708,24 2209,77 692,78 2662,03 694,79 172, 23 1159,1 341,68 1702 403,12 2204,19 395,26 

355, 24 1806,05 695,56 2199,51 682,76 2648,82 684,43 172, 24 1151,89 327,58 1695,63 391,98 2194,69 383,75 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 48                                                                                                                                                                                                                                     
Cargas de arrefecimento e de remoção de calor latente, salas de cirurgia 1, 3 e 5, projeto 3 – solstícios de verão e de inverno 

Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 
Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

355, 1 1885,04 800,04 2259,13 765,33 2732,96 769,81 172, 1 1155,34 274,75 1697,25 350,23 2185,26 340,57 

355, 2 1867,63 808,38 2247,62 771,91 2719,16 776,62 172, 2 1153,43 287,26 1696,67 360,11 2181,57 350,79 

355, 3 1841,55 802,17 2229,72 767,01 2698,75 771,54 172, 3 1174,21 332,76 1714,03 396,07 2196,53 387,98 

355, 4 0 0 0 0 0 0 172, 4 0 0 0 0 0 0 

355, 5 0 0 0 0 0 0 172, 5 0 0 0 0 0 0 

355, 6 0 0 0 0 0 0 172, 6 0 0 0 0 0 0 

355, 7 0 0 0 0 0 0 172, 7 0 0 0 0 0 0 

355, 8 2073,76 1112,42 2442,77 1012,17 2888,75 1025,06 172, 8 1098,27 147,83 1662,2 249,94 2130,32 236,87 

355, 9 2002,32 900,2 2378,51 844,47 2830,22 851,65 172, 9 1157,88 468,16 1697,11 503,07 2168,52 498,62 

355, 10 2033,59 943,77 2404,39 878,9 2859,62 887,25 172, 10 1206,78 534,62 1737,12 555,59 2212,93 552,92 

355, 11 2064,66 979,39 2429,77 907,05 2889 916,36 172, 11 1228,04 578,42 1755,25 590,2 2235,08 588,72 

355, 12 2079,88 996,89 2441,78 920,88 2905,05 930,66 172, 12 1264,82 623,55 1785,36 625,86 2269,22 625,59 

355, 13 2097,06 1035,97 2455,13 951,76 2922,68 962,59 172, 13 1282,84 653,05 1800,42 649,17 2287,4 649,69 

355, 14 2124,74 1069,69 2475,5 978,41 2947,61 990,15 172, 14 1297,58 703,07 1812,53 688,69 2302,43 690,57 

355, 15 2161,98 1096,18 2502,69 999,33 2979,69 1011,79 172, 15 1274,3 678,39 1794,3 669,2 2285,98 670,4 

355, 16 2163,22 1040,33 2500,48 955,2 2981,18 966,15 172, 16 1251,35 665,98 1775,78 659,39 2268,93 660,26 

355, 17 2170,88 1016,52 2502,73 936,38 2986,12 946,7 172, 17 1220,58 606,89 1750,69 612,69 2244,58 611,98 

355, 18 2163,17 1009,23 2492,96 930,63 2978,32 940,74 172, 18 1189,82 540,35 1725,06 560,11 2218,85 557,6 

355, 19 2027,57 843,86 2382,24 799,95 2866,33 805,61 172, 19 1185,23 470,95 1720,13 505,27 2213,65 500,9 

355, 20 1776,53 592,66 2179,45 601,45 2658,66 600,35 172, 20 1188,07 443,68 1720,95 483,73 2213,67 478,62 

355, 21 1767,06 725,84 2166,49 706,68 2645,59 709,17 172, 21 1175,07 398,11 1709,48 447,71 2200,56 441,38 

355, 22 1750,83 682,22 2149,88 672,22 2626,89 673,53 172, 22 1165,38 368,57 1700,89 424,37 2190,24 417,24 

355, 23 1773,85 708,24 2166,11 692,78 2640,84 694,79 172, 23 1147,49 341,68 1686,07 403,12 2173,4 395,26 

355, 24 1762,91 695,56 2157,76 682,76 2628,76 684,43 172, 24 1140,69 327,58 1680,19 391,98 2165,73 383,75 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 49                                                                                                                                                                                                                                     
Cargas de arrefecimento e de remoção de calor latente, salas de cirurgia 1, 3 e 5, projeto 4 – solstícios de verão e de inverno 

Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 
Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

355, 1 1881,64 800,04 2253,73 765,33 2730,54 769,81 172, 1 1154,04 274,75 1695,06 350,23 2181,77 340,57 

355, 2 1864,39 808,38 2242,47 771,91 2716,86 776,62 172, 2 1152,18 287,26 1694,55 360,11 2178,29 350,79 

355, 3 1838,46 802,17 2224,81 767,01 2696,56 771,54 172, 3 1173,01 332,76 1711,99 396,07 2193,43 387,98 

355, 4 0 0 0 0 0 0 172, 4 0 0 0 0 0 0 

355, 5 0 0 0 0 0 0 172, 5 0 0 0 0 0 0 

355, 6 0 0 0 0 0 0 172, 6 0 0 0 0 0 0 

355, 7 0 0 0 0 0 0 172, 7 0 0 0 0 0 0 

355, 8 2070,01 1112,42 2437,18 1012,17 2886,3 1025,06 172, 8 1096,93 147,83 1659,97 249,94 2127,26 236,87 

355, 9 1998,87 900,2 2373,5 844,47 2827,96 851,65 172, 9 1156,67 468,16 1695,13 503,07 2165,33 498,62 

355, 10 2030 943,77 2399,31 878,9 2857,2 887,25 172, 10 1205,5 534,62 1735,11 555,59 2208,76 552,92 

355, 11 2060,91 979,39 2424,53 907,05 2886,35 916,36 172, 11 1226,67 578,42 1753,16 590,2 2229,99 588,72 

355, 12 2075,91 996,89 2436,32 920,88 2902,13 930,66 172, 12 1263,35 623,55 1783,16 625,86 2263,57 625,59 

355, 13 2092,87 1035,97 2449,41 951,76 2919,52 962,59 172, 13 1281,25 653,05 1798,08 649,17 2281,49 649,69 

355, 14 2120,41 1069,69 2469,53 978,41 2944,28 990,15 172, 14 1295,9 703,07 1810,05 688,69 2296,45 690,57 

355, 15 2157,6 1096,18 2496,54 999,33 2976,25 1011,79 172, 15 1272,59 678,39 1791,7 669,2 2280,04 670,4 

355, 16 2158,6 1040,33 2494,15 955,2 2977,68 966,15 172, 16 1249,66 665,98 1773,11 659,39 2263,13 660,26 

355, 17 2165,86 1016,52 2496 936,38 2982,62 946,7 172, 17 1218,97 606,89 1748,03 612,69 2238,99 611,98 

355, 18 2158,03 1009,23 2485,95 930,63 2974,87 940,74 172, 18 1188,29 540,35 1722,44 560,11 2213,54 557,6 

355, 19 2022,89 843,86 2375,26 799,95 2863 805,61 172, 19 1183,77 470,95 1717,58 505,27 2208,66 500,9 

355, 20 1772,16 592,66 2172,68 601,45 2655,48 600,35 172, 20 1186,64 443,68 1718,48 483,73 2209 478,62 

355, 21 1762,92 725,84 2160 706,68 2642,58 709,17 172, 21 1173,69 398,11 1707,09 447,71 2196,19 441,38 

355, 22 1746,9 682,22 2143,69 672,22 2624,04 673,53 172, 22 1164,05 368,57 1698,57 424,37 2186,15 417,24 

355, 23 1770,13 708,24 2160,23 692,78 2638,15 694,79 172, 23 1146,21 341,68 1683,84 403,12 2169,57 395,26 

355, 24 1759,38 695,56 2152,18 682,76 2626,22 684,43 172, 24 1139,46 327,58 1678,03 391,98 2162,13 383,75 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 50                                                                                                                                                                                                                                     
Cargas de arrefecimento e de remoção de calor latente, salas de cirurgia 1, 3 e 5, projeto 5 – solstícios de verão e de inverno 

Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 
Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

355, 1 1880,63 800,04 2245,61 765,33 2723,95 769,81 172, 1 1152,56 274,75 1681,21 350,23 2170,61 340,57 

355, 2 1863,38 808,38 2234,13 771,91 2710,14 776,62 172, 2 1150,7 287,26 1680,42 360,11 2166,98 350,79 

355, 3 1837,45 802,17 2216,21 767,01 2689,69 771,54 172, 3 1171,53 332,76 1697,6 396,07 2182,01 387,98 

355, 4 0 0 0 0 0 0 172, 4 0 0 0 0 0 0 

355, 5 0 0 0 0 0 0 172, 5 0 0 0 0 0 0 

355, 6 0 0 0 0 0 0 172, 6 0 0 0 0 0 0 

355, 7 0 0 0 0 0 0 172, 7 0 0 0 0 0 0 

355, 8 2068,68 1112,42 2424,47 1012,17 2876,56 1025,06 172, 8 1095,12 147,83 1641,19 249,94 2113,58 236,87 

355, 9 1997,71 900,2 2362,32 844,47 2819,3 851,65 172, 9 1155,09 468,16 1678,59 503,07 2153,16 498,62 

355, 10 2028,85 943,77 2388,45 878,9 2848,71 887,25 172, 10 1203,91 534,62 1718,68 555,59 2196,43 552,92 

355, 11 2059,77 979,39 2413,99 907,05 2878,01 916,36 172, 11 1225,08 578,42 1736,85 590,2 2217,54 588,72 

355, 12 2074,78 996,89 2426,12 920,88 2893,97 930,66 172, 12 1261,75 623,55 1767,02 625,86 2251,09 625,59 

355, 13 2091,76 1035,97 2439,56 951,76 2911,58 962,59 172, 13 1279,66 653,05 1782,12 649,17 2269,06 649,69 

355, 14 2119,3 1069,69 2460,08 978,41 2936,59 990,15 172, 14 1294,31 703,07 1794,29 688,69 2284,15 690,57 

355, 15 2156,5 1096,18 2487,52 999,33 2968,84 1011,79 172, 15 1270,99 678,39 1776,14 669,2 2267,89 670,4 

355, 16 2157,51 1040,33 2485,57 955,2 2970,59 966,15 172, 16 1248,07 665,98 1757,73 659,39 2251,13 660,26 

355, 17 2164,78 1016,52 2487,84 936,38 2975,87 946,7 172, 17 1217,39 606,89 1732,79 612,69 2227,15 611,98 

355, 18 2156,97 1009,23 2478,18 930,63 2968,47 940,74 172, 18 1186,72 540,35 1707,31 560,11 2201,84 557,6 

355, 19 2021,84 843,86 2367,78 799,95 2856,92 805,61 172, 19 1182,22 470,95 1702,52 505,27 2197,07 500,9 

355, 20 1771,11 592,66 2165,22 601,45 2649,58 600,35 172, 20 1185,07 443,68 1703,49 483,73 2197,51 478,62 

355, 21 1761,88 725,84 2152,28 706,68 2636,55 709,17 172, 21 1172,11 398,11 1692,13 447,71 2184,8 441,38 

355, 22 1745,86 682,22 2135,54 672,22 2617,61 673,53 172, 22 1162,47 368,57 1683,63 424,37 2174,85 417,24 

355, 23 1769,08 708,24 2151,59 692,78 2631,19 694,79 172, 23 1144,63 341,68 1668,9 403,12 2158,36 395,26 

355, 24 1758,33 695,56 2143,04 682,76 2618,72 684,43 172, 24 1137,88 327,58 1663,09 391,98 2150,99 383,75 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 
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TABELA 51                                                                                                                                                                                                                                     
Cargas de arrefecimento e de remoção de calor latente, salas de cirurgia 1, 3 e 5, projeto 6 – solstícios de verão e de inverno 

Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 
Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

355, 1 1879,51 800,04 2236,29 765,33 2716,8 769,81 172, 1 1150,87 274,75 1665,1 350,23 2157,8 340,57 

355, 2 1862,27 808,38 2224,45 771,91 2702,71 776,62 172, 2 1149,01 287,26 1663,92 360,11 2153,99 350,79 

355, 3 1836,34 802,17 2206,16 767,01 2681,98 771,54 172, 3 1169,84 332,76 1680,79 396,07 2168,87 387,98 

355, 4 0 0 0 0 0 0 172, 4 0 0 0 0 0 0 

355, 5 0 0 0 0 0 0 172, 5 0 0 0 0 0 0 

355, 6 0 0 0 0 0 0 172, 6 0 0 0 0 0 0 

355, 7 0 0 0 0 0 0 172, 7 0 0 0 0 0 0 

355, 8 2067,21 1112,42 2409,54 1012,17 2865,32 1025,06 172, 8 1093,03 147,83 1619,42 249,94 2098,41 236,87 

355, 9 1996,41 900,2 2349,23 844,47 2809,36 851,65 172, 9 1153,27 468,16 1659,43 503,07 2139,59 498,62 

355, 10 2027,58 943,77 2375,8 878,9 2839,1 887,25 172, 10 1202,09 534,62 1699,66 555,59 2182,52 552,92 

355, 11 2058,51 979,39 2401,8 907,05 2868,74 916,36 172, 11 1223,25 578,42 1718 590,2 2203,4 588,72 

355, 12 2073,54 996,89 2414,41 920,88 2885,05 930,66 172, 12 1259,91 623,55 1748,36 625,86 2236,85 625,59 

355, 13 2090,52 1035,97 2428,36 951,76 2903,04 962,59 172, 13 1277,81 653,05 1763,71 649,17 2254,85 649,69 

355, 14 2118,08 1069,69 2449,42 978,41 2928,44 990,15 172, 14 1292,46 703,07 1776,15 688,69 2270,04 690,57 

355, 15 2155,28 1096,18 2477,46 999,33 2961,1 1011,79 172, 15 1269,15 678,39 1758,26 669,2 2253,94 670,4 

355, 16 2156,31 1040,33 2476,12 955,2 2963,29 966,15 172, 16 1246,24 665,98 1740,09 659,39 2237,37 660,26 

355, 17 2163,59 1016,52 2478,97 936,38 2969,01 946,7 172, 17 1215,57 606,89 1715,36 612,69 2213,58 611,98 

355, 18 2155,8 1009,23 2469,86 930,63 2962,05 940,74 172, 18 1184,92 540,35 1690,04 560,11 2188,41 557,6 

355, 19 2020,68 843,86 2359,85 799,95 2850,9 805,61 172, 19 1180,46 470,95 1685,39 505,27 2183,78 500,9 

355, 20 1769,96 592,66 2157,21 601,45 2643,78 600,35 172, 20 1183,26 443,68 1686,45 483,73 2184,33 478,62 

355, 21 1760,73 725,84 2143,8 706,68 2630,52 709,17 172, 21 1170,29 398,11 1675,17 447,71 2171,74 441,38 

355, 22 1744,72 682,22 2126,38 672,22 2610,93 673,53 172, 22 1160,65 368,57 1666,71 424,37 2161,92 417,24 

355, 23 1767,94 708,24 2141,7 692,78 2623,71 694,79 172, 23 1142,81 341,68 1651,98 403,12 2145,54 395,26 

355, 24 1757,18 695,56 2132,41 682,76 2610,44 684,43 172, 24 1136,06 327,58 1646,16 391,98 2138,29 383,75 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1.
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TABELA 52                                                                                                                                                                                                                                     

Cargas de arrefecimento e de remoção de calor latente, salas de cirurgia 1, 3 e 5, projeto 7 – solstícios de verão e de inverno 

Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 
Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

355, 1 1879,9 800,04 2237,5 765,33 2729,17 769,81 172, 1 1151,55 274,75 1667,63 350,23 2183,66 340,57 

355, 2 1862,65 808,38 2225,69 771,91 2716,83 776,62 172, 2 1149,69 287,26 1666,51 360,11 2181,2 350,79 

355, 3 1836,72 802,17 2207,45 767,01 2697,77 771,54 172, 3 1170,52 332,76 1683,45 396,07 2197,25 387,98 

355, 4 0 0 0 0 0 0 172, 4 0 0 0 0 0 0 

355, 5 0 0 0 0 0 0 172, 5 0 0 0 0 0 0 

355, 6 0 0 0 0 0 0 172, 6 0 0 0 0 0 0 

355, 7 0 0 0 0 0 0 172, 7 0 0 0 0 0 0 

355, 8 2067,72 1112,42 2411,72 1012,17 2892,71 1025,06 172, 8 1093,88 147,83 1623,2 249,94 2134,5 236,87 

355, 9 1996,87 900,2 2351,19 844,47 2833,37 851,65 172, 9 1154,02 468,16 1662,82 503,07 2171,5 498,62 

355, 10 2028,03 943,77 2377,73 878,9 2861,55 887,25 172, 10 1202,84 534,62 1703,05 555,59 2214,01 552,92 

355, 11 2058,96 979,39 2403,7 907,05 2889,09 916,36 172, 11 1224,01 578,42 1721,38 590,2 2233,67 588,72 

355, 12 2073,98 996,89 2416,26 920,88 2902,86 930,66 172, 12 1260,68 623,55 1751,71 625,86 2265,29 625,59 

355, 13 2090,96 1035,97 2430,17 951,76 2918,11 962,59 172, 13 1278,58 653,05 1767,02 649,17 2281,19 649,69 

355, 14 2118,52 1069,69 2451,16 978,41 2940,8 990,15 172, 14 1293,24 703,07 1779,41 688,69 2294,32 690,57 

355, 15 2155,72 1096,18 2479,13 999,33 2970,88 1011,79 172, 15 1269,93 678,39 1761,48 669,2 2276,43 670,4 

355, 16 2156,75 1040,33 2477,72 955,2 2970,63 966,15 172, 16 1247,02 665,98 1743,26 659,39 2258,45 660,26 

355, 17 2164,03 1016,52 2480,52 936,38 2974,18 946,7 172, 17 1216,35 606,89 1718,48 612,69 2233,7 611,98 

355, 18 2156,24 1009,23 2471,35 930,63 2965,4 940,74 172, 18 1185,69 540,35 1693,12 560,11 2208,08 557,6 

355, 19 2021,11 843,86 2361,27 799,95 2852,95 805,61 172, 19 1181,22 470,95 1688,43 505,27 2203,42 500,9 

355, 20 1770,39 592,66 2158,58 601,45 2645,38 600,35 172, 20 1184,04 443,68 1689,46 483,73 2204,26 478,62 

355, 21 1761,16 725,84 2145,13 706,68 2633,08 709,17 172, 21 1171,08 398,11 1678,15 447,71 2192,14 441,38 

355, 22 1745,14 682,22 2127,69 672,22 2615,85 673,53 172, 22 1161,44 368,57 1669,68 424,37 2182,85 417,24 

355, 23 1768,36 708,24 2143,05 692,78 2631,85 694,79 172, 23 1143,6 341,68 1654,95 403,12 2167,04 395,26 

355, 24 1757,6 695,56 2133,83 682,76 2622,09 684,43 172, 24 1136,86 327,58 1649,12 391,98 2160,34 383,75 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

3
3

2 



 

 

TABELA 53                                                                                                                                                                                                                                     
Cargas de arrefecimento e de remoção de calor latente, salas de cirurgia 1, 3 e 5, projeto 8 – solstícios de verão e de inverno 

Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 
Dia, 
hora 

Cir. 1 (SO) - cargas (W) Cir. 3 (SO) - cargas (W) Cir. 5 (NE) - cargas (W) 

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

Arrefecim.      
Remoção 

latente                    
Arrefecim.      

Remoção 
latente                    

355, 1 1879,95 800,04 2238,3 765,33 2739,33 769,81 172, 1 1151,87 274,75 1668,67 350,23 2192,99 340,57 

355, 2 1862,7 808,38 2226,48 771,91 2726,9 776,62 172, 2 1150,01 287,26 1667,54 360,11 2190,49 350,79 

355, 3 1836,77 802,17 2208,22 767,01 2707,79 771,54 172, 3 1170,83 332,76 1684,48 396,07 2206,51 387,98 

355, 4 0 0 0 0 0 0 172, 4 0 0 0 0 0 0 

355, 5 0 0 0 0 0 0 172, 5 0 0 0 0 0 0 

355, 6 0 0 0 0 0 0 172, 6 0 0 0 0 0 0 

355, 7 0 0 0 0 0 0 172, 7 0 0 0 0 0 0 

355, 8 2067,8 1112,42 2412,79 1012,17 2905,83 1025,06 172, 8 1094,25 147,83 1624,49 249,94 2145,96 236,87 

355, 9 1996,94 900,2 2352,14 844,47 2845,14 851,65 172, 9 1154,33 468,16 1663,94 503,07 2181,78 498,62 

355, 10 2028,1 943,77 2378,66 878,9 2873,37 887,25 172, 10 1203,16 534,62 1704,16 555,59 2224,52 552,92 

355, 11 2059,03 979,39 2404,6 907,05 2901,09 916,36 172, 11 1224,32 578,42 1722,47 590,2 2244,46 588,72 

355, 12 2074,05 996,89 2417,16 920,88 2915,08 930,66 172, 12 1260,99 623,55 1752,8 625,86 2276,35 625,59 

355, 13 2091,03 1035,97 2431,06 951,76 2930,51 962,59 172, 13 1278,9 653,05 1768,1 649,17 2292,5 649,69 

355, 14 2118,59 1069,69 2452,06 978,41 2953,32 990,15 172, 14 1293,55 703,07 1780,5 688,69 2305,9 690,57 

355, 15 2155,79 1096,18 2480,03 999,33 2983,43 1011,79 172, 15 1270,24 678,39 1762,57 669,2 2288,24 670,4 

355, 16 2156,81 1040,33 2478,62 955,2 2983,16 966,15 172, 16 1247,33 665,98 1744,35 659,39 2270,44 660,26 

355, 17 2164,09 1016,52 2481,41 936,38 2986,6 946,7 172, 17 1216,65 606,89 1719,58 612,69 2245,76 611,98 

355, 18 2156,29 1009,23 2472,22 930,63 2977,64 940,74 172, 18 1185,99 540,35 1694,22 560,11 2220,09 557,6 

355, 19 2021,17 843,86 2362,14 799,95 2864,95 805,61 172, 19 1181,51 470,95 1689,53 505,27 2215,29 500,9 

355, 20 1770,44 592,66 2159,46 601,45 2657,11 600,35 172, 20 1184,34 443,68 1690,56 483,73 2215,96 478,62 

355, 21 1761,22 725,84 2146,02 706,68 2644,52 709,17 172, 21 1171,38 398,11 1679,25 447,71 2203,65 441,38 

355, 22 1745,2 682,22 2128,58 672,22 2626,99 673,53 172, 22 1161,74 368,57 1670,78 424,37 2194,2 417,24 

355, 23 1768,41 708,24 2143,93 692,78 2642,7 694,79 172, 23 1143,9 341,68 1656,05 403,12 2178,22 395,26 

355, 24 1757,65 695,56 2134,69 682,76 2632,68 684,43 172, 24 1137,16 327,58 1650,22 391,98 2171,38 383,75 

Fonte: Simulação realizada pela autora no software Tas Simulator V8i, versão 9.2.1. 

3
3
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ANEXO A - Atividades e Subatividades do Estabelecimento 

Assistencial de Saúde 

 
 

QUADRO 37                                                                                                                               
Atribuições, atividades e subatividades do EAS, RDC nº 50/2004. 

(continua) 
Atribuição 1: Prestação de Atendimento Eletivo de Promoção e Assistência à Saúde em 

Regime Ambulatorial e de Hospital-dia 

Atividades:  

1.1-Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde tais como: imunizações, primeiro 

atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta  

de material para exame, etc., 

1.2-Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise sistemática de 

dados, investigação epidemiológica, informação sobre doenças, etc., 

1.3-Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e treinamento 

“in loco”, campanha, etc., 

1.4-Orientar as ações em saneamento básico através da instalação e manutenção de melhorias 

sanitárias domiciliares relacionadas com água, esgoto e resíduos sólidos, 

1.5-Realizar vigilância nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de 

observação, coleta e análise de dados e disseminação da informação referente ao estado nutricional, 

desde a ingestão de alimentos à sua utilização biológica, 

1.6-Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas, 

1.7-Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de  

nutrição, de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e  

de enfermagem, 

1.8-Realizar procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local 

(punções, biópsia, etc.), 

1.9-Realizar procedimentos diagnósticos que requeiram preparação e/ou observação médica 

posterior, por período de até 24 horas*, 

1.10-Realizar procedimentos terapêuticos, que requeiram preparação e/ou observação médica 

posterior, por período de até 24 horas*, 

1.11-executar e registrar a assistência médica e de enfermagem por período de até 24 horas; e 

1.12- Realizar treinamento especializado para aplicação de procedimento terapêutico e/ou 
manutenção ou uso de equipamentos especiais. 
 
* As subatividades relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, encontram-se nas 

listagens da Atribuição 4 que descrevem cada um dos procedimentos por especialidades. 
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QUADRO 37                                                                                                                               
Atribuições, atividades e subatividades do EAS, RDC nº 50/2004 

(continua) 

Atribuição 2: Prestação de Atendimento Imediato de Assistência à Saúde 

Atividades: 

2.1-Nos casos sem risco de vida (urgência de baixa e média complexidade): 

2.1.1-fazer triagem para os atendimentos, 

2.1.2-prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante, 

2.1.3-fazer higienização do paciente, 

2.1.4-realizar procedimentos de enfermagem, 

2.1.5-realizar atendimentos e procedimentos de urgência, 

2.1.6-prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24 h, 

2.1.7-manter em observação o paciente por período de até 24hs; e 

2.1.8-fornecer refeição para o paciente. 

2.2- Nos casos com risco de vida (emergência) e nos casos sem risco de vida 

(urgências de alta complexidade): 

2.2.1-prestar o primeiro atendimento ao paciente, 

2.2.2-prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante, 

2.2.3-fazer higienização do paciente, 

2.2.4-realizar procedimentos de enfermagem, 

2.2.5-realizar atendimentos e procedimentos de emergência e urgência de alta complexidade, 

2.2.6-prestar apoio diagnóstico e terapia por 24 h, 

2.2.7-manter em observação o paciente por período de até 24 h; e 

2.2.8-fornecer refeição para o paciente. 

Atribuição 3: Prestação de Atendimento de Assistência à Saúde em Regime de 

Internação 

Atividades: 

3.1- Internação de pacientes adultos e infantis: 

3.1.1-proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes individuais ou coletivos, conforme 

faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados, 

3.1.2-executar e registrar a assistência médica diária, 

3.1.3-executar e registrar a assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre 

o paciente, 

3.1.4-prestar assistência nutricional e distribuir alimentação a pacientes (em locais específicos ou no 

leito) e a acompanhantes (quando for o caso), 

3.1.5-prestar assistência psicológica e social, 

3.1.6-realizar atividades de recreação infantil e de terapia ocupacional; e 

3.1.7-prestar assistência pedagógica infantil (de 1º grau) quando o período de 

internação for superior a 30 dias. 
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Atribuições, atividades e subatividades do EAS, RDC nº 50/2004 

(continua) 

3.2-Internação de recém-nascidos até 28 dias (neonatologia): 

3.2.1-alojar e manter sob cuidados recém-nascidos sadios, 

3.2.2-proporcionar condições de internar recém-nascidos, patológicos, prematuros e externos que 

necessitam de observação, 

3.2.3-proporcionar condições de internar pacientes críticos em regime intensivo, 

3.2.4-executar e registrar a assistência médica diária, 

3.2.5-executar e registrar a assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre 

o paciente, 

3.2.6-prestar assistência nutricional e dar alimentação aos recém-nascidos, 

3.2.7-executar o controle de entrada e saída de RN. 

3.3-Internação de pacientes em regime de terapia intensiva: 

3.3.1-proporcionar condições de internar pacientes críticos, em ambientes individuais ou coletivos, 

conforme grau de risco, faixa etária (exceto neonatologia), patologia e requisitos de privacidade, 

3.3.2-executar e registrar a assistência médica intensiva, 

3.3.3-executar e registrar a assistência de enfermagem intensiva, 

3.3.4-prestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagens, hemoterápico, cirúrgico e terapêutico durante 

24 horas, 

3.3.5-manter condições de monitoramento e assistência respiratória 24 horas, 

3.3.6-prestar assistência nutricional e distribuir alimentação aos pacientes, 

3.3.7-manter pacientes com morte cerebral, nas condições de permitir a retirada de órgãos para 

transplante, quando consentida; e 

3.3.8-prestar informações e assistência aos acompanhantes dos pacientes. 

3.4-Internação de pacientes queimados em regime intensivo: 

3.4.1-recepcionar e transferir pacientes, 

3.4.2-proporcionar condições de internar pacientes com queimaduras graves, em ambientes individuais 

ou coletivos, conforme faixa etária, sexo e grau de queimadura, 

3.4.3-executar e registrar a  assistência médica ininterrupta, 

3.4.4-executar e registrar a assistência de enfermagem ininterrupta, 

3.4.5-dar banhos com fins terapêuticos nos pacientes, 

3.4.6-assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar 

procedimentos anestésicos, 

3.4.7-prestar apoio terapêutico cirúrgico como rotina de tratamento (vide item 5.6.), 

3.4.8-prestar apoio diagnóstico laboratorial e de imagens ininterrupto, 

3.4.9-manter condições de monitoramento e assistência respiratória ininterruptas, 

3.4.10-prestar assistência nutricional de alimentação e hidratação aos pacientes; e 

3.4.11-prestar apoio terapêutico de reabilitação fisioterápica aos pacientes. 
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Atribuições, atividades e subatividades do EAS, RDC nº 50/2004 

(continua) 

Atribuição 4: Prestação de Atendimento de Apoio ao Diagnóstico e Terapia 

Atividades:  

4.1-Patologia clínica: 

4.1.1-receber ou proceder a coleta de material (no próprio laboratório ou 

descentralizada), 

4.1.2-fazer a triagem do material, 

4.1.3-fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais 

biológicos com finalidade diagnóstica e de pesquisa, 

4.1.4-fazer o preparo de reagentes/soluções, 

4.1.5-fazer a desinfecção do material analisado a ser descartado, 

4.1.6-fazer a lavagem e preparo do material utilizado; e 

4.1.7-emitir laudo das análises realizadas. 

4.2-Imagenologia: 

4.2.1-proceder à consulta e exame clínico de pacientes, 

4.2.2-preparar o paciente, 

4.2.3-assegurar a execução de procedimentos pré-anestésicos e realizar procedimentos anestésicos, 

4.2.4-proceder a lavagem cirúrgica das mãos, 

4.2.5-realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas: 

a) por meio da radiologia através dos resultados de estudos fluoroscópicos ou 

radiográficos, 

b) por meio da radiologia cardiovascular, usualmente recorrendo a cateteres e 

injeções de contraste. Executam-se também procedimentos terapêuticos como angioplastia, 

drenagens e embolizações terapêuticas, 

c) por meio da tomografia- através do emprego de radiações ionizantes, 

d) por meio da ultrassonografia- através dos resultados dos estudos ultrassonográficos, 

e) por meio da ressonância magnética- através de técnica que utiliza campos  

magnéticos, 

f) por meio de endoscopia digestiva e respiratória, 

g) por outros meios, 

4.2.6-elaborar relatórios médico e de enfermagem e registro dos procedimentos realizados, 

4.2.7-proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós-procedimentos, 

4.2.8-assegurar atendimento de emergência, 

4.2.9-realizar o processamento da imagem, 

4.2.10-interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados, 

4.2.11-guardar e preparar chapas, filmes e contrastes, 

4.2.12-zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores, e 

4.2.13-Assegurar o processamento do material biológico coletado nas endoscopias. 
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Atribuições, atividades e subatividades do EAS, RDC nº 50/2004 

(continua) 

4.3-Métodos gráficos: 

4.3.1-preparar o paciente, 

4.3.2-realizar os exames que são representados por traçados gráficos aplicados em  

papel ou em filmes especiais, tais como: eletrocardiograma, eco cardiograma, ergometria, 

fonocardiograma, vetocardiograma, eletroencefalograma, potenciais evocados, etc.; e 

4.3.3-emitir laudo dos exames realizados. 

4.4-Anatomia patológica e citopatologia: 

4.4.1-receber e registrar o material para análise (peças, esfregaços, líquidos, 

secreções e cadáveres), 

4.4.2-fazer a triagem do material recebido, 

4.4.3-preparo e guarda dos reagentes, 

4.4.4-fazer exames macroscópicos e/ou processamento técnico (clivagem, descrição,  

capsulamento, fixação e armazenagem temporária e peças) do material a ser  

examinado, 

4.4.5-realizar exames microscópicos de materiais teciduais ou citológicos, obtidos por  

coleta a partir de esfregaços, aspirados, biópsias ou necropsias, 

4.4.6-realizar necropsias, 

4.4.7-emitir laudo dos exames realizados, 

4.4.8-fazer a codificação dos exames realizados, 

4.4.9-manter documentação fotográfica científica, arquivo de lâminas e blocos, 

4.4.10-zelar pela proteção dos operadores.  

4.5-Desenvolvimento de atividades de medicina nuclear: 

4.5.1-receber e armazenar os radioisótopos, 

4.5.2-fazer o fracionamento dos radioisótopos, 

4.5.3-receber e proceder a coleta de amostras de líquidos corporais para ensaios, 

4.5.4-realizar ensaios com as amostras coletadas utilizando radioisótopos, 

4.5.5-aplicar radioisótopos no paciente pelos meios: injetável, oral ou inalável, 

4.5.6-manter o paciente em repouso pós-aplicação, 

4.5.7-realizar exames nos pacientes "aplicados", 

4.5.8-realizar o processamento da imagem, 

4.5.9-manter em isolamento paciente pós-terapia com potencial de emissão radioativa, 

4.5.10-emitir laudo dos atos realizados e manter documentação; e 

4.5.11-zelar pela proteção e segurança dos pacientes e operadores. 
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Atribuições, atividades e subatividades do EAS, RDC nº 50/2004 

(continua) 

4.6-Realização de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos: 

4.6.1-recepcionar e transferir pacientes, 

4.6.2-assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar procedimentos anestésicos no 

paciente, 

4.6.3-proceder a lavagem cirúrgica e antissepsia das mãos, 

4.6.4-executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de emergência, 

4.6.5-realizar endoscopias que requeiram supervisão de médico anestesista, 

4.6.6-realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas, 

4.6.7-proporcionar cuidados pós-anestésicos, 

4.6.8-garantir o apoio diagnóstico necessário; e 

4.6.9-retirar e manter órgãos para transplante. 

4.7. Realização de partos normais, cirúrgicos e intercorrências obstétricas: 

4.7.1-recepcionar e transferir parturientes, 

4.7.2-examinar e higienizar parturiente, 

4.7.3-assistir parturientes em trabalho de parto, 

4.7.4-assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e anestésicos, 

4.7.5-proceder a lavagem e antissepsia cirúrgica das mãos, nos casos de partos cirúrgicos, 

4.7.6-assistir partos normais, 

4.7.7-realizar partos cirúrgicos, 

4.7.8-assegurar condições para que acompanhantes das parturientes possam assistir ao pré-parto, parto 

e pós-parto, a critério médico, 

4.7.9-realizar curetagens com anestesia geral, 

4.7.10-realizar aspiração manual intrauterina-AMIU, 

4.7.11-prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, 

identificação, reanimação (quando necessário) e higienização, 

4.7.12-realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro de parto, 

4.7.13-proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós-parto; e 

4.7.14-garantir o apoio diagnóstico necessário. 

4.8-Desenvolvimento de atividades de reabilitação em pacientes externos e internos: 

4.8.1-preparar o paciente, 

4.8.2-realizar procedimentos: 

a) por meio da fisioterapia - através de meios físicos: 

· Termoterapia (tratamento através de calor) -forno de Bier, infravermelho, 

Ultravioleta, ondas curtas, ultrassom e parafina, 

· Eletroterapia (tratamento através de corrente elétrica) -corrente galvânica e corrente 

farádica, 

· Cinesioterapia (tratamento através de movimento) -exercício ativo, exercício 

passivo e exercício assistido (com ajuda de aparelhos), 
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· Mecanoterapia (tratamento através de aparelhos) -tração cervical, tração lombar, 

bicicleta fixa, bota de Delorene, mesa de Kanavel, espelho de postura, barra de Ling, 

escada e rampa, roda de ombro, paralela, tatame e quadro balcânico, 

· Hidroterapia (tratamento por meio de água) -turbilhão, tanque de Hubbad e piscina, 

b) por meio da terapia ocupacional; e, 

c) por meio da fonoaudiologia. 

4.8.3-emitir relatório das terapias realizadas. 

4.9-Desenvolvimento de atividades hemoterápicas e hematológicas: 

4.9.1-recepcionar e registrar doadores, 

4.9.2-manter arquivo de doadores, 

4.9.3-fazer triagem hematológica e clínica de doadores, 

4.9.4-coletar sangue ou hemocomponentes, 

4.9.5-prestar assistência nutricional aos doadores, 

4.9.6-proporcionar cuidados médicos aos doadores, 

4.9.7-processar sangue em componentes, 

4.9.8-analisar as amostras coletadas de doadores, 

4.9.9-emitir laudo da análise realizada, 

4.9.10-fazer a liberação e rotulagem dos produtos após o resultado das análises laboratoriais, 

4.9.11-estocar sangue e hemocomponentes, 

4.9.12-testar os hemocomponentes produzidos, 

4.9.13-promover teste de compatibilidade entre a amostra de sangue de pacientes e hemocomponentes 

ou sangue de doadores, 

4.9.14-distribuir sangue e hemocomponentes, 

4.9.15-coletar amostra de sangue de pacientes, 

4.9.16-promover terapêutica transfusional em paciente, 

4.9.17-promover a aférese terapêutica em paciente; e 

4.9.18-realizar procedimentos de enfermagem. 

4.10-Desenvolvimento de atividades de radioterapia: 

4.10.1-proceder a consulta médica para o planejamento e programação da terapia, 

4.10.2-preparar paciente, 

4.10.3-realizar procedimentos de enfermagem, 

4.10.4-realizar o planejamento e programação de procedimentos radioterápicos (cálculos, moldes, 

máscaras, simulação, etc.), 

4.10.5-fazer o preparo dos radioisótopos, 

4.10.6-realizar o processamento da imagem, 

4.10.7-aplicar radiações ionizantes (Raios X, gama, etc.) para fins terapêuticos através equipamentos 

apropriados, 

4.10.8-manter em isolamento paciente em terapia com potencial de emissão radioativa; e,  
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4.10.9-zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambientes. 

4.11-Desenvolvimento de atividades de quimioterapia: 

4.11.1-realizar o planejamento e programação das ações de quimioterapia, 

4.11.2-preparar paciente, 

4.11.3-realizar procedimentos de enfermagem, 

4.11.4-administrar/infundir soluções quimioterápicas para fins terapêuticos, 

4.11.5-manter em observação paciente pós-terapia, 

4.11.6-emitir laudo e registrar os atos realizados; e 

4.11.7-zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambiente.  

4.12-Desenvolvimento de atividades de diálise: 

4.12.1-proceder a consulta médica para elaboração de plano de diálise, 

4.12.2-proporcionar cuidados médicos imediatos aos pacientes com intercorrências advindas da diálise, 

4.12.3-proporcionar condições para o tratamento (deionização, osmose reversa ou outro) da água a ser 

utilizada nas terapias, 

4.12.4-realizar diálises (peritoniais e/ou hemodiálise), 

4.12.5-realizar procedimentos de enfermagem, 

4.12.6-realizar o processamento de limpeza e desinfecção dos capilares para reuso 

nas diálises, 

4.12.7-proceder ao treinamento de DPAC (Diálise Peritonial Ambulatorial Contínua) 

para os pacientes; e, 

4.12.8-prestar assistência nutricional aos pacientes. 

4.13-Desenvolvimento de atividades relacionadas ao leite humano 

4.13.1-recepcionar, registrar e fazer a triagem das doadoras, 

4.13.2-preparar a doadora, 

4.13.3-coletar leite humano (colostro, leite de transição e leite maduro), intra ou extra estabelecimento, 

4.13.4-fazer o processamento do leite coletado, compreendendo as etapas de seleção, classificação, 

tratamento e acondicionamento, 

4.13.5-fazer a estocagem do leite processado, 

4.13.6-fazer o controle de qualidade do leite coletado e processado, 

4.13.7-distribuir leite humano, 

4.13.8-promover ações de educação no âmbito do aleitamento materno, através de 

palestras, demonstrações e treinamento “in loco”; e 

4.13.9-proporcionar condições de conforto aos lactentes acompanhantes da doadora. 

4.14-Desenvolvimento de atividades de oxigenoterapia hiperbárica (OHB): 

4.14.1-proceder a consulta médica para o planejamento e programação da terapia, 

4.14.2-emitir relatório das terapias realizadas, 

4.14.3-realizar o tratamento médico através de câmara hiperbárica individual ou coletiva, 

4.14.4-Proporcionar acompanhamento médico aos pacientes durante as seções de tratamento, 



 

344 

QUADRO 37                                                                                                                               
Atribuições, atividades e subatividades do EAS, RDC nº 50/2004 

(continua) 

4.14.5-proporcionar cuidados médicos imediatos aos pacientes com intercorrências advindas do 

tratamento, 

4.14.6-realizar procedimentos de enfermagem, 

4.14.7-zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambiente.  

Atribuição 5: Prestação de Serviços de Apoio Técnico 

Atividades: 

5.1-Proporcionar condições de assistência alimentar a indivíduos enfermos e sadios*. 

5.1.1.receber, selecionar e controlar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios, 

5.1.2-armazenar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios, 

5.1.3-distribuir alimentos e utensílios para preparo, 

5.1.4-fazer o preparo dos alimentos e fórmulas, 

5.1.5-fazer a cocção das dietas normais, desjejuns e lanches, 

5.1.6-fazer a cocção das dietas especiais, 

5.1.7-fazer o preparo de fórmulas lácteas e não lácteas, 

5.1.8-fazer a manipulação das nutrições enterais, 

5.1.9-fazer o porcionamento das dietas normais, 

5.1.10-fazer o porcionamento das dietas especiais, 

5.1.11-fazer o envase, rotulagem e esterilização das fórmulas lácteas e não lácteas, 

5.1.12-fazer o envase e rotulagem das nutrições enterais, 

5.1.13-distribuir as dietas normais e especiais, 

5.1.14.distribuir as fórmulas lácteas e não lácteas, 

5.1.15-distribuir as nutrições enterais, 

5.1.16-distribuir alimentação e oferecer condições de refeição aos pacientes, funcionários, alunos e 

público, 

5.1.17-distribuir alimentação específica e individualizada aos pacientes, 

5.1.18-higienizar e guardar os utensílios da área de preparo, 

5.1.19-receber, higienizar e guardar utensílios dos pacientes além de descontaminar e esterilizar os 

utensílios provenientes de quartos de isolamento, 

5.1.20-receber, higienizar  e guardar as louças, bandeja e talheres dos funcionários, alunos e público, 

5.1.21-receber, higienizar e guardar os carrinhos, 

5.1.22-receber, higienizar e esterilizar mamadeiras e demais utensílios utilizados; e 

5.1.23-receber, higienizar e esterilizar os recipientes das nutrições enterais. 

*Nota: Alguns estabelecimentos proporcionam condições de alimentação a público visitante. 

5.2-Proporcionar assistência farmacêutica: 

5.2.1-receber e inspecionar produtos farmacêuticos, 

5.2.2-armazenar e controlar produtos farmacêuticos, 

5.2.3-distribuir produtos farmacêuticos, 

5.2.4-dispensar medicamentos, 
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5.2.5-manipular, fracionar e reconstituir medicamentos, 

5.2.6-preparar e conservar misturas endovenosas (medicamentos), 

5.2.7-preparar nutrições parenterais, 

5.2.8-diluir quimioterápicos, 

5.2.9-diluir germicidas, 

5.2.10-realizar controle de qualidade; e 

5.2.11-prestar informações sobre produtos farmacêuticos.  

5.3-Proporcionar condições de esterilização de material médico, de enfermagem, 

laboratorial, cirúrgico e roupas: 

5.3.1-receber, desinfetar e separar os materiais, 

5.3.2-lavar os materiais, 

5.3.3-receber as roupas vindas da lavanderia, 

5.3.4-preparar os materiais e roupas (em pacotes), 

5.3.5-esterilizar os materiais e roupas, através dos métodos físicos (calor úmido, calor seco e 

ionização) e/ou químico (líquido e gás), proporcionando condições de aeração dos produtos 

esterilizados a gás, 

5.3.6-fazer o controle microbiológico e de validade dos produtos esterilizados, 

5.3.7-armazenar os materiais e roupas esterilizadas, 

5.3.8-distribuir os materiais e roupas esterilizadas; e 

5.3.9-zelar pela proteção e segurança dos operadores. 

Atribuição 6: Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos e de Pesquisa 

Atividades: 

6.1-Promover o treinamento em serviço dos funcionários, 

6.2-Promover o ensino técnico, de graduação e de pós-graduação; e 

6.3-Promover o desenvolvimento de pesquisas na área de saúde.* 

*Nota: Sua execução pode se dar em praticamente todos os ambientes do EAS. 

Atribuição 7: Prestação de Serviços de Apoio de Gestão e Execução Administrativa  

Atividades: 

7.1-Realizar os serviços administrativos do estabelecimento: 

7.1.1-dirigir os serviços administrativos, 

7.1.2-assessorar a direção do EAS no planejamento das atividades e da política de investimentos em 

recursos humanos, físicos, técnicos e tecnológicos, 

7.1.3-executar administração de pessoal, 

7.1.4-fazer compra de materiais e equipamentos, 

7.1.5-executar administração orçamentária, financeira, contábil e faturamento, 

7.1.6-organizar, processar e arquivar os dados de expediente, 

7.1.7-prestar informações administrativas aos usuários e funcionários; e 

              7.1.8-apurar custos da prestação de assistência e outros. 
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7.2-Realizar os serviços de planejamento clínico, de enfermagem e técnico: 

7.2.1-dirigir os serviços clínicos, de enfermagem e técnico do estabelecimento, 

7.2.2-executar o planejamento e supervisão da assistência; e 

7.2.3-prestar informações clínicas e de enfermagem ao paciente. 

7.3-Realizar serviços de documentação e informação em saúde: 

7.3.1-registrar a movimentação dos pacientes e serviços clínicos do estabelecimento, 

7.3.2-proceder a marcação de consultas e exames, 

7.3.3-fazer as notificações médicas e as movimentações dos pacientes do atendimento imediato, 

7.3.4-receber, conferir, ordenar, analisar e arquivar os prontuários dos pacientes, 

7.3.5-elaborar e divulgar estatísticas de produção e dados nosológicos do estabelecimento; e 

7.3.6-fazer notificação policial dos casos de acidente e violência.* 

*Função exercida por um policial, ficando o relacionamento da área de saúde com esse setor, 

submetido às normas éticas de cada profissão. 

Atribuição 8: Prestação de Serviços de Apoio Logístico 

Atividades: 

8.1-Proporcionar condições de lavagem das roupas usadas 

8.1.1-coletar e acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia (externa ao EAS ou não), 

8.1.2-receber, pesar a roupa e classificar conforme norma, 

8.1.3-lavar e centrifugar a roupa, 

8.1.4-secar a roupa, 

8.1.5-costurar e/ou confeccionar, quando necessário, a roupa, 

8.1.6-passar a roupa através de calandra, prensa ou ferro, 

8.1.7-separar e preparar (dobragem, etc.) a roupa lavada, 

8.1.8-armazenar as roupas lavadas, 

8.1.9-separar e preparar os pacotes da roupa a ser esterilizada, 

8.1.10-distribuir a roupa lavada, 

8.1.11-zelar pela segurança dos operadores; e 

8.1.12-limpar e desinfectar o ambiente e os equipamentos. 

8.2-Executar serviços de armazenagem de materiais e equipamentos: 

8.2.1-receber, inspecionar e registrar os materiais e equipamentos, 

8.2.2-armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo; e 

8.2.3-distribuir os materiais e equipamentos. 

8.3-Proporcionar condições técnicas para revelação, impressão e guarda de chapas  

e filmes, 

8.4-Executar a manutenção do estabelecimento: 

8.4.1-receber e inspecionar equipamentos, mobiliário e utensílios, 

8.4.2-executar a manutenção predial (obras civis e serviços de alvenaria, hidráulica, mecânica, elétrica, 

carpintaria, marcenaria, serralharia, jardinagem, serviços de chaveiro), 
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8.4.3-executar a manutenção dos equipamentos de saúde: assistenciais, de apoio, de infraestrutura e 

gerais, mobiliário e utensílios (serviços de mecânica, eletrônica, eletromecânica, ótica, gasotécnica, 

usinagem, refrigeração, serralharia, pintura, marcenaria e estofaria), 

8.4.4-guardar e distribuir os equipamentos, mobiliário e utensílios; e 

8.4.5-alienar bens inservíveis. 

8.5-Proporcionar condições de guarda, conservação, velório e retirada de cadáveres, 

8.6-Proporcionar condições de conforto e higiene aos: 

8.6.1-paciente: recepção, espera, guarda de pertences, recreação, troca de roupa e higiene pessoal, 

8.6.2-doador: espera, guarda de pertences e higiene pessoal, 

8.6.3-funcionário e aluno: descanso, guarda de pertences, troca de roupa e higiene pessoal, 

8.6.4-público: espera, guarda de pertences e higiene pessoal. 

8.7-Zelar pela limpeza e higiene do edifício, instalações e áreas externas e materiais  

e instrumentais e equipamentos assistenciais, bem como pelo gerenciamento de resíduos sólidos, 

8.8-Proporcionar condições de segurança e vigilância do edifício, instalações e 

áreas externas, 

8.9-Proporcionar condições de infraestrutura predial: 

8.9.1-de produção: 

a) abastecimento de água, 

b) alimentação energética, 

c) geração de energia, 

d) geração de vapor; e, 

e) geração de água e ar frio. 

8.9.2-de distribuição ou coleta: 

a) efluentes, 

b) resíduos sólidos, 

c) resíduos radioativos. 

8.9.3-reservação, lançamento ou tratamento: 

a) água, 

b) gases combustíveis (GLP e outros), 

c) óleo combustível, 

d) gases medicinais, 

e) esgoto; e 

f) resíduos sólidos. 

8.9.4-guarda de veículos. 

Fonte: ANVISA, 2004, p.38-49. 
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ANEXO B – Levantamento cadastral - Hospital Belvedere 

 

FIGURA 65 - Hospital Belvedere - fachada principal, implantação e abrigo de gases (sem escala) 
Fonte: CALVO, [2006?]

125
. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração no 

tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
125

 CALVO, Reinaldo Luiz. Levantamento de Acréscimo.  [2006?]. 02 pranchas. Levantamento 
Cadastral fornecido pelo Hospital Belvedere em formato eletrônico (Pen Drive). Não publicado. 
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FIGURA 66 - Hospital Belvedere - planta do primeiro pavimento (sem escala) 

Fonte: CALVO, [2006?]
126

. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração 

no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
126

 CALVO, Reinaldo Luiz. Levantamento de Acréscimo.  [2006?]. 02 pranchas. Levantamento 
Cadastral fornecido pelo Hospital Belvedere em formato eletrônico (Pen Drive). Não publicado. 
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FIGURA 67 - Hospital Belvedere - planta do segundo pavimento e planta do pavimento intermediário 
(sem escala) 

Fonte: CALVO, [2006?]
127

. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração 

no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
127

 CALVO, Reinaldo Luiz. Levantamento de Acréscimo.  [2006?]. 02 pranchas. Levantamento 
Cadastral fornecido pelo Hospital Belvedere em formato eletrônico (Pen Drive). Não publicado. 
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FIGURA 68 - Hospital Belvedere - planta do subsolo (sem escala) 

Fonte: CALVO, [2006?]
 128

. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração 

no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
128

 CALVO, Reinaldo Luiz. Levantamento de Acréscimo.  [2006?]. 02 pranchas. Levantamento 
Cadastral fornecido pelo Hospital Belvedere em formato eletrônico (Pen Drive). Não publicado. 
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FIGURA 69 - Hospital Belvedere - cortes esquemáticos AB e CD (sem escala) 

Fonte: CALVO, [2006?]
 129

. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração 

no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
129

 CALVO, Reinaldo Luiz. Levantamento de Acréscimo.  [2006?]. 02 pranchas. Levantamento 
Cadastral fornecido pelo Hospital Belvedere em formato eletrônico (Pen Drive). Não publicado. 
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ANEXO C – Levantamento cadastral – Clínica Origen 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 70 - Clínica Origen - implantação esquemática e planta nível 0.00 (sem escala) 
Fonte: CUNHA

130
, [2005?]. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração no 

tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
130

 CUNHA, Renata Torres Miari. Adequação RDC 33/05 – Laboratório FIV. [2005?]. 04 pranchas. 
Projeto de reforma e levantamento cadastral fornecido pela Clínica Origen em formato impresso. Não 
publicado. 
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FIGURA 71 - Clínica Origen - planta nível 2.90 (sem escala) 
Fonte: CUNHA, [2005?]

 131
. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração 

no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
131

 CUNHA, Renata Torres Miari. Adequação RDC 33/05 – Laboratório FIV. [2005?]. 04 pranchas. 
Projeto de reforma e levantamento cadastral fornecido pela Clínica Origen em formato impresso. Não 
publicado. 
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FIGURA 72 - Clínica Origen - planta nível 5.90 (sem escala) 
Fonte: CUNHA, [2005?]

 132
. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração 

no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
132

 CUNHA, Renata Torres Miari. Adequação RDC 33/05 – Laboratório FIV. [2005?]. 04 pranchas. 
Projeto de reforma e levantamento cadastral fornecido pela Clínica Origen em formato impresso. Não 
publicado. 
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FIGURA 73 - Clínica Origen - cortes esquemáticos AB e CD (sem escala) 
Fonte: CUNHA, [2005?]

 133
. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração 

no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
133

 CUNHA, Renata Torres Miari. Adequação RDC 33/05 – Laboratório FIV. [2005?]. 04 pranchas. 
Projeto de reforma e levantamento cadastral fornecido pela Clínica Origen em formato impresso. Não 
publicado. 
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ANEXO D – Levantamento cadastral – Sofia Feldman 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 74 - Hospital Sofia Feldman - planta 1º, 2º e 3º subsolos e planta térreo CPN (sem escala) 
Fonte: MATOS (2008). (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração no 
tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 
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FIGURA 75 - Hospital Sofia Feldman - plantas primeiro pavimento e bloco cirúrgico (sem escala) 
Fonte: MATOS (2008). (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração no 
tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 
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FIGURA 76 - Hospital Sofia Feldman - planta segundo e terceiro pavimentos (sem escala) 
Fonte: MATOS (2008). (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração no 
tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 
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ANEXO E – Levantamento cadastral – Hospital das Clínicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 77 - Hospital das Clínicas - implantação esquemática (sem escala) 
Fonte: BRASIL et al.

134
, [20--]. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e 

alteração no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
134

 BRASIL, Antônio et al. Campus Saúde. [20--]. 01 prancha. Levantamento cadastral fornecido pelo 
Hospital das Clínicas em formato eletrônico. Não publicado. 
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FIGURA 78 - Hospital São Vicente de Paulo - Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson - plantas ala norte 
e ala sul (sem escala). 
Fonte: BRASIL et al., 2011.

 135
 (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e 

alteração no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 

                                            
135

 BRASIL, Antônio et al. Projeto de Arquitetura, 5º pavimento. 2011. 03 pranchas. Projeto 
arquitetônico fornecido pelo Hospital das Clínicas em formato eletrônico. Não publicado. 
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FIGURA 79 - Hospital São Vicente de Paulo - Bloco Cirúrgico Prof. Antônio Dilson - planta ala leste e 
cortes esquemáticos AA e BB (sem escala) 
Fonte: BRASIL et al., 2011

136
. (Houve alteração na ilustração com rearranjo dos desenhos e alteração 

no tipo e tamanho das fontes para melhor compreensão das informações). 
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FIGURA 80 - Hospital São Vicente de Paulo - Centro Obstétrico - planta (sem escala). 
Fonte: BRASIL et al., 2008.
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FIGURA 81 - Hospital São Vicente de Paulo - Ala norte pav. 4 e 6 - plantas (sem escala). 
Fonte: BRASIL et al., 2008.
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FIGURA 82 - Bloco Cirúrgico do Hospital São Geraldo - planta e cortes esquemáticos (sem escala) 
Fonte: BRASIL et al., 2008.
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