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1. RESUMO 

Neste projeto estudou-se o Design Baseado em Evidência e Humanização em 

projetos hospitalares que está se tornando um fator de suma importância nas 

construções hospitalares, uma vez que os grandes estabelecimentos de saúde cada 

vez mais procuram melhorar e aprimorar seus serviços, para isso buscam 

certificações de qualidade que visam a melhoria no atendimento, a segurança e bem 

estar do paciente, assim como práticas de qualidades, é o caso da ISO, Joint 

Comission e da ONA, por exemplo. A principal proposta foi analisar os benefícios 

trazidos pela aplicação de tal design, uma vez que sabe-se que há influências na 

melhoria do paciente, na diminuição dos erros médicos, melhoria do ambiente para a 

família do paciente e além de que o ambiente torna-se mais acolhedor.  

2. INTRODUÇÃO 

 O design é um fator de suma importância nos projetos hospitalares, sua 

utilização torna o ambiente mais adaptado para que o paciente sinta-se mais 

confortável, para que o corpo clínico realize o seu trabalho da melhor forma possível 

e também para que os familiares dos pacientes se sintam mais confortáveis ao visitar 

seu familiar. Em estabelecimentos de saúde tem-se utilizado atualmente o Design 

Baseado em Evidência e Humanização (DBE).  

 A principal proposta desse trabalho foi analisar os estudos sobre a influência 

do Design Baseado em Evidência e Humanização com a melhoria do paciente, 

diminuição dos erros médicos, melhoria do ambiente para a família do paciente e 

também a importância de um ambiente acolhedor para o corpo clínico além de verificar 

através de uma pesquisa de campo se tais fatores se comprovam. 

Palavras-chave: design, Design Baseado em Evidência e Humanização, Centro 

de Design em Saúde, melhoria do paciente.  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal o estudo sobre o design utilizado em 

projetos hospitalares, em especial, o design baseado em evidência e humanização, 

em especial, o Design Baseado em Evidência, assim como a sua relação com a 



melhoria dos pacientes, qualidade de trabalho do corpo clínico, redução de gastos 

hospitalares, redução dos erros médicos, melhoria na qualidade do bem-estar dos 

visitantes. 

É também objetivo secundário desse trabalho, verificar a veracidade dos fatos 

estudados em complexos hospitalares conhecidos, onde foi visitado os seguintes 

estabelecimentos: Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

Nesses locais, com o auxílio de uma pessoa responsável, foi feito a avaliação do DBE 

e a sua relação com os itens relacionados acima e a veracidade dos mesmos.  

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho utilizou a metodologia exploratória para a coleta de dados e 

informações pertinentes ao tema. O primeiro trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

realizada por consulta em livros, revistas científicas, artigos de congressos, 

dissertações e teses e o segundo trata-se de um artigo publicado pela Cornell 

University em parceria com o The Centre for Health Design. 

A pesquisa desenvolveu uma análise crítica de diversos conceitos sobre design 

baseado em evidência e humanização extraídos de periódicos especializados na área 

como: Health Systems Management Journal, Brazilian Journal of Management, 

International Journal of Health Planning and Management, Journal of Health Care 

Interior Design, The Joint Commission, Journal of Architectural & Planning Research, 

Journal of Evidence-Based Medicine, Evidence Based Design Journal, Guide to 

Evidence Based Art, British Medical Journal e, também, revisando-se a literatura 

acadêmica pertinente, contida em livros e teses na internet. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Na arquitetura hospitalar, a aplicação de um design adequado envolve a 

escolha das tecnologias adequadas, materiais, assim como ambientes projetados de 

maneira que o paciente se sinta cada vez mais confortável no ambiente em que se 

encontra. Já a evidência, se refere à algo que não deixa margem para dúvida, ou seja, 

o design baseado em evidência é algo concreto e que já houve estudos anteriores de 

que o que está sendo utilizado já deu certo anteriormente. A humanização é entendida 

como um valor a cerca do respeito à vida humana, abrange questões sociais, éticas, 



psicológicas, educacionais e psíquicas que estão presentes em todo relacionamento 

humano.  

 O Centro de Design em Saúde (Center for Health Design), a partir de 1988 

começou a aumentar o número de pesquisas referentes ao ambiente em que o 

paciente se encontra e o benefício terapêutico que o mesmo trazia, conhecido como 

Design Baseado em Evidência e Humanização.  

 O design baseado em evidência e humanização aborda fatores como a 

qualidade da luz, a acústica do ambiente, a cor utilizada, o suporte social, as 

distrações positivas, a textura do ambiente, o conforto higrotérmico. O ambiente em 

que o paciente está sujeito a ficar exposto é muito importante para a sua recuperação, 

uma vez que o mesmo luta para se recuperar e ao mesmo tempo é submetido a 

agressões do meio ambiente relacionadas a agentes físicos, aos agentes químicos, 

aos agentes biológicos e também aos agentes psicológicos devido a condição a qual 

o mesmo está exposto. 

 Segundo o escritor Ulrich Beck (1990), os principais fatores responsáveis por 

reduzir o stress e melhorar o bem estar do paciente, relacionados ao DBEH, são o 

controle do ambiente, suporte social possibilitado pelo ambiente e distrações positivas 

do ambiente. 

 Controle do ambiente: se refere ao fato das pessoas sentirem necessidade de 

controlarem o ambiente que a cercam. Pode ser feito com o controle de temperatura, 

iluminação (por parte do paciente), utilização dos jardins e possibilidade de escolha 

de contato com outros pacientes ou parentes; 

  Suporte social: É importante que o quarto seja aconchegante e confortável a fim de 

promover uma maior interação social entre a pessoa hospitalizada e seus visitantes;  

 

Figura 2- Sala de espera que possibilita maior suporte social, Hospital Unimed 

Bauru. 



 Distrações positivas: é proporcionada por um ambiente composto por 

elementos que induzem sentimento positivo no paciente, fazendo com que sua 

atenção seja facilmente prendida e seu interesse seja despertado por outras 

coisas que não seja somente sua doença; 

 

Figura 3- Jardim de Cura localizado no 11º andar da Feinberg School of 

Medicine da Universidade Northwestern, em Chicago.  

A escolha das cores ideais também é muito importante para que seja alcançado o 

objetivo desejado. Os efeitos psicológicos causados pelas mesmas podem ser diretos 

ou indiretos, pois estas fazem o ambiente parecer mais frio ou quente, alegre ou triste, 

dar um ar mais “leve” ou “pesado”.  

 Vermelho- fortalece a determinação, autoconfiaça, entusiasmo e otimismo; 

 Laranja- desperta pensamento positivo, e concentração; 

 Amarelo- proporciona a lucidez mental, o raciocínio lógico e a reflexão; 

 Azul- é calmante e relaxante; 

 Verde- provoca otimismo; 

 Preto- protege contra energias negativas; 

 Branco- simboliza paz, tranquilidade, pureza e segurança.  

A luz, a cor, o som, o aroma, a textura, a forma e o conforto higrotérmico são citados 

pelo Gappel (1991), como fatores que influenciam o bem estar físico e emocional do 

homem e são fatores presentes no design baseado em evidência e humanização 

como citados acima. Tais elementos causam grande impacto tanto no psicológico 

quanto no físico dos pacientes, por tais razões os fatores acima são considerados em 

projetos modernos. 



 Luz: possui influencia no sistema endócrino e também ajuda no relaxamento. 

A presença de janelas são importantes para que o paciente tenha contato com 

o meio externo; 

 Som: a acústica dos ambientes é muito importante visto que um local com 

barulho muito irritante agrava o mau humor; 

 Aroma: aromas desagradáveis aceleram a respiração e os batimentos 

cardíacos, os agradáveis reduzem o estresse. É utilizado arranjos com 

fragâncias agradáveis; 

 Textura: é importante que o ambiente transmita uma sensação de liberdade; 

 Forma: é importante quartos individuais, uma vez que muitas pessoas 

preferem uma maior privacidade; 

 Conforto higrotérmico: a sensação de conforto higrotérmico varia de pessoa 

para pessoa e de região para região, e tal conforto está relacionado a 

temperatura, umidade e velocidade do ar.  

O uso do DBE nas construções hospitalares também facilita o atendimento, 

reduzindo assim o tempo de espera, deixando o paciente mais satisfeito com o 

resultado.  

O paisagismo é uma questão que vem sido incorporada junto ao DBE visto que 

está presente no healing environment (curando com o ambiente), observa-se muito 

no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde há muitos jardins na área externa do hospital. 

O paisagismo trás benefícios a melhoria do humor, redução de estress assim como 

há uma ajuda na cura, nos Estados Unidos, é muito comum em quase todos os 

hospitais um jardim externo ou interno, aqui no Brasil, essa cultura começou a se 

difundir a pouco tempo.  

 

 



Figura 5- Jardim externo, Hospital Regional de Franca. 

 

Ao fazer um projeto com design baseado em evidência e humanização, o 

projetista deve responder a si próprio algumas perguntas para depois começar o 

projeto, como por exemplo: O que conforta o tipo de paciente que será atendido? Qual 

é o público a ser atendido? O que pode ser feito no ambiente para que o momento 

não seja tão angustiante? Qual cor é mais adequada para o ambiente? Qual tipo de 

mobília fará tal ambiente ser mais confortável? Essas perguntas ajudam na 

elaboração do projeto, tornando mais fácil começá-lo, assim evita que um projeto seja 

feito para um público que não é o alvo .  

Atualmente, onde a maioria dos hospitais vendem saúde, é muito importante 

uma boa qualidade dos seus serviços, o que é comprovado pelas certificações de 

qualidade, são essas as mais comuns, ISO, Joint Comission, ONA, Planetree, cada 

uma com a sua devida finalidade, sendo ela qualidade de procedimentos, qualidade 

de atendimento ao cliente/paciente, ou como no caso do Planetree, que é uma 

certificação voltada para a humanização. Todas elas, cada uma com a sua 

particularidade visam algo voltado para o paciente, seja seu bem-estar, seu melhor 

atendimento ou a qualidade dos processos com o qual será atendido. A aplicação do 

DBE tem sua participação em cada uma das certificações e/ou acreditações, uma vez 

que o mesmo visa tanto a melhoria da qualidade do paciente, quanto da sua estadia, 

segurança e bem-estar, para isso, os mais modernos e atualizados centros de saúde 

estão buscando a aplicação do DBE visando as acreditações, o que dão ao hospital 

mais credibilidade perante ao serviço que o mesmo está oferecendo.  

 

6. RESULTADOS 

Para a obter os resultados foram elaboradas uma série de perguntas feitas igualmente 

nos locais visitados, para que após todas as visitas, uma análise para comprovar se o 

DBE é realmente bom para ser utilizado. 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz- Unidade Paraíso 

Data da visita: 29/07/2016 



Responsável técnico pela visita: Michelle Barreto- Gerente de Marketing e 

Comunicação Social 

1- Por que foi utilizado o Design Baseado em Evidência nas construções do 

Oswaldo Cruz? 

R: Porque a intenção do hospital é fazer com que seus pacientes se sintam bem e 

que voltem quando precisarem, se o ambiente favorecer isso, é um ponto positivo 

para o hospital. 

2- A utilização do DBE influencia na obtenção das certificações de qualidade? 

R: Sim, para o obtenção das certificações de qualidade, como é o caso da Joint 

Comission, que é um certificado internacional onde um dos parâmetros é a 

qualidade dos serviços prestados ao paciente, onde o DBE está presente 

melhorando cada vez mais a qualidade.  

3- Aqui no Oswaldo Cruz, quais setores utilizam o DBE? 

R: Podemos observar o DBE na recepção, tanto do PS quanto da internação, nos 

quartos de internação e observação e também nas UTI’s (pediátrica e adulta). 

4- A parte da humanização também vem sendo muito valorizada, por quê essa 

preocupação com a parte mais humanizada nas construções hospitalares? 

R: O hospital já não é um local muito agradável, então é importante que o paciente 

se sinta o mais confortável e bem atendido possível (não sei se isso é a 

humanização, mas foi o que entendi). Por isso a preocupação do hospital com a 

humanização.  

Hospital Israelita Albert Einstein- Unidade Morumbi  

Data da visita: 30/06/2016 

Responsável técnico pela visita: Dr. Paulo Rosenbaum CRM: 76525SP 

1- Por que foi utilizado o Design Baseado em Evidência nas construções do Albert 

Einstein? 

R: É importante que as construções sejam bonitas e confortáveis para os pacientes 

e para aqueles que os acompanham. Também é importante que o corpo clínico se 



sinta bem com o seu ambiente de trabalho, para que não ocorra erros médicos e 

se estes ocorrerem, que sejam mínimos. 

2- A utilização do DBE influencia na obtenção das certificações de qualidade? 

R: Sim, principalmente na Joint Comission, que visa a qualidade do paciente, mas 

também há a Planetree (programa de designação de instituições com cuidado 

centrado no paciente e instituições mais humanizadas), assim como a ISO, 

certificação de qualidade também.  

3- Aqui no Albert Einstein, quais setores utilizam o DBE? 

R: Basicamente todos os setores utilizam o design baseado em evidência, desde 

a cor das paredes, o arranjo das mobílias, até as salas de cirurgia, recuperação 

pós anestésica, salas de parto humanizado, jardins, recepcção.  

4- A parte da humanização também vem sendo muito valorizada, por quê essa 

preocupação com a parte mais humanizada nas construções hospitalares? 

R: A humanização é importante pois torna um ambiente carregado que é o 

hospitalar, um pouco mais leve, ou seja, é um ambiente um pouco mais agradável, 

não somente para o paciente, mas também para visitantes, corpo clínico e todos 

que transitam pelo local. 

Através das pesquisas de campo realizadas, foi possível concluir através de 

uma análise que o uso do design baseado em evidência e humanização de fato 

trás melhorias para o estabelecimento de saúde, é um dos requisitos dos principais 

certificados de acreditação na área hospitalar, por ser um tema relativamente 

moderno, ainda está sendo adaptado e não são todos os locais que o possuem. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos realizados mostram o quando a utilização do Design Baseado em 

Evidência e Humanização reflete positivamente no hospital como um todo, isso pode 

ser visto comparando os resultados obtidos a partir da pesquisa de campo juntamente 

com a pesquisa bibliográfica. A parte da humanização também mostrou-se importante 

visto que hospitais, clínicas e qualquer estabelecimento em saúde não é um local 



muito agradável e nem que as pessoas gostam de visitar constantemente, então tal 

conceito é aplicado para que o local fique mais apropriado a receber pessoas com 

“cara” de um local que não seja um ambiente tão carregado negativamente.  

O Design Baseado em Evidência e Humanização é reconhecido e aplicado 

mundialmente apesar de ser um conceito relativemente novo, uma vez que começou 

a ser estudado ao redor dos anos 80 nos Estados Unidos, além de ser também um 

dos parâmetros básicos utilizado como referência para a obtenção de certificações de 

qualidade como é o caso da Joint Comission, ISO, ONA e Planetree, por exemplo. O  

DBE consiste em fazer com que o ambiente seja mais confortável não só para o 

paciente, mas também para os profissionais envolvidos e para os os visitantes dos 

pacientes. Para fazer isso, utiliza-se cores, onde cada uma tem uma função e cada 

umaé usada em um tipo de ambiente, meio ambiente junto às contruções, como por 

exemplo construções de jardins internos e externos, isolação acústica para que os 

ruídos não provoque o estresse, decoração com mobília que permitem uma 

mobilidade, fazendo com que os pacientes não se sintam ansiosos por não 

conseguirem mudar nada no ambiente, interação com outros pacientes- conhecido 

por suporte social, controle de temperatura e iluminação- chamado também de 

controle hidrotérmico, distrações positivas e negativas (que fazem parte do Healing 

Environment), aroma, onde o cheiro de hospital e medicação incomoda a todos então 

o DBE propõe aromas como florais por exemplo, entre outros fatores. 

Os fatores inclusos no DBE foram provados por estudos e demonstrados nesse 

relatório que influem em melhorias que geram redução de gastos depois que aplicado, 

um ambiente de trabalho menos propenso a erros e uma maior qualidade para quem 

utilizará o serviço, tornando o cliente mais satisfeito e fazendo com que o mesmo 

tenha vontade de voltar a utilizar. É importante que no projeto se pense em todas as 

etapas e no público alvo para que não seja gerado gastos desnecessários.  
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