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RESUMO: Este artigo apresenta o relatório final da Avaliação Pós-Ocupação (APO) 
em uma Unidade Saúde da Família (USF), localizada no município de Marília/SP 
realizada durante o desenvolvimento do projeto de iniciação cientifica PIBIC/CNPq. 
O objetivo principal desta pesquisa buscou avaliar os desempenhos físicos e 
comportamentais dos ambientes estudados, através da utilização da metodologia de 
APO. Os ambientes foram analisados de acordo com os itens propostos pela Política 
Nacional de Humanização (PNH), Manual de Ambiência, Manual de Estrutura Física 
das Unidades Básicas de Saúde e Saúde da Família, elaborados pelo Ministério da 
Saúde. Como regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, utilizamos 
a Resolução – RDC nº 50. O instrumento utilizado foi o walkthrough. A partir dessa 
experiência prática, foi possível analisar os potenciais, dificuldades e as limitações 
metodológicas dos instrumentos de análise, avaliando sua aplicabilidade como 
ferramenta de avaliação para estabelecimentos assistenciais de saúde. O 
diagnóstico final, apresentado no formato de matriz de descobertas como resultado 
final, apresentou falhas quanto projeto arquitetônico e técnicas construtivas.  
Palavras chaves: Arquitetura. Avaliação Pós Ocupação. Métodos de Avaliação. 

 

INTRODUÇÃO 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), criada em 1994, consolidou- se como 

organização da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), propondo uma 

mudança de modelo e contribuindo para a efetiva melhoria das condições de vida da 

comunidade (BRASIL, 2008).  

A Política Nacional de Humanização “Humaniza SUS”, proposta pelo Governo 

Federal, tem uma diretriz transversal, isto é, os esforços e ações para humanizar os 

edifícios hospitalares constituem um conjunto de ações sobre diversas práticas de 

serviços de saúde, assim como diferentes níveis do sistema, formando uma 

construção coletiva, onde todos os atores estão envolvidos e inclui a ambiência 

nesses cenários (MARTINS, 2004).  

Na Atenção Básica – esses espaços devem ser pensados de maneira a 

integrar as equipes de trabalho que atuam numa mesma unidade, criando áreas 

que, além de multifuncionais, possam ser compartilhadas pelas equipes. (BRASIL, 

2010) 

Portanto, essa pesquisa buscou avaliar os desempenhos físicos e 

comportamentais dos ambientes estudados, considerando os aspectos da ambiência 

e humanização, através da utilização da metodologia de Avaliação Pós Ocupação 

(APO), com base em alguns dos procedimentos apresentados por Rheingantz et al 

(2009) e Ornstein (1992). 
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Os ambientes foram analisados de acordo com os itens propostos pela 

Política Nacional de Humanização (PNH), Manual de Ambiência (2010), Manual de 

Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde e Saúde da Família (2008), 

elaborados pelo Ministério da Saúde. Como regulamento técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde utilizamos a Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 

2002. 

Quanto aos resultados, acreditamos que através deste poderemos propor 

melhorias para a USF e que futuramente contribuirão para a proposta de uma nova 

tipologia. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

O projeto da Unidade Saúde da Família - Parque dos Ipês (figura 02), 

realizado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Marília-SP e pela Secretaria de 

Planejamento Urbano, conta com 301,77 metros quadrados, apresentando com uma 

recepção, sala de espera externa e interna, banheiros para pacientes sendo um 

deles acessíveis para portadores de necessidades especiais, consultório médico, 

ginecologia, enfermagem, odontológico, farmácia, sala para coleta de sangue, 

nebulização e vacina, sala de procedimentos e observação, sala multiuso e para 

educação em saúde, sala de reunião, vestiários para profissionais, copa e depósito 

de materiais. 

O lote é de esquina, onde possui um grande recuo frontal, com acessos na 

entrada principal por uma escada e na lateral uma rampa descoberta. Os acessos se 

dão para uma varanda, coberta por uma marquise metálica, que levam a entrada 

principal. Logo na entrada, se encontra a sala de espera, com acesso a recepção, 

que é separada por um balcão de atendimento, uma sala de apoio, e aos sanitários 

destinados aos pacientes, feminino e masculino (sendo apenas o feminino adaptado 

para PNE- Portadores de Necessidades Especiais. 
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Figura 01 – Atual USF-Parque dos Ipês, inaugurada em 2015. 

 
Fonte: autor, 2017. 

 
A partir da recepção, foram feitos dois corredores laterais na qual dão 

acessos às salas de atendimento. Ao lado esquerdo, encontra-se as salas de 

curativo e procedimentos. No corredor ao lado direito da recepção, encontra-se a 

farmácia, sala de vacina, sala de inalação, consultório odontológico, sala de apoio, 

dois consultórios médicos, um consultório ginecológico com acesso a um banheiro, 

todos esses ambientes possuem uma janela de alumínio e vidro de 1,50 m x 1,00 m. 

Atrás da recepção, encontra-se outro corredor que faz ligação aos corredores 

laterais, dando acessos a sala de utilidades e sala de reunião.  

Ao fundo do corredor lateral direito, estão os espaços destinados aos 

funcionários, como a cozinha e os sanitários (feminino e masculino, ambos com 

chuveiro e vaso sanitário, com um lavatório na parte externa). Também possui uma 

sala de D.M.L- Depósito de material de limpeza, e uma pequena área de serviço. 

 
Figura 02 – Planta humanizada da atual USF-Parque dos Ipês. 

 
Fonte: Departamento de Planejamento Urbano, Marília/SP, 2017. 
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METODOLOGIA 

Esse trabalho foi desenvolvido na Unidade Saúde da Família – Parque dos 

Ipês, localizada na zona Sul do Município de Marília – SP, a qual fora escolhida, 

segundo o critério de seleção pré-estabelecido, de acordo com a tipologia proposta 

pelo Departamento de Planejamento Urbano da Cidade de Marília/SP e período de 

construção, tendo um ano exatamente de inauguração, conforme sugere o método 

de APO.  

As avaliações utilizadas nessa pesquisa foram realizadas na unidade 

selecionada (Parque dos Ipês), em datas e horários pré-estabelecidos, com 

autorização da Secretária de Saúde do Município de Marília, sempre observando os 

períodos de maior movimento de usuários, com o objetivo de uma melhor verificação 

do desempenho dos ambientes.   

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética da Universidade 

de Marília (UNIMAR), tendo após da aprovação, o número de registro 

30604314.0.0000.5496, visando atender aos princípios éticos que norteiam as 

pesquisas envolvendo seres humanos, conforme a resolução n°196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), mediante a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido e autorização formal. 

A pesquisa foi realizada pelos próprios autores, entre os meses de abril e 

maio de 2017. 

 

MÉTODO DE ANÁLISE: WALKTHROUGH   

Para iniciarmos a pesquisa de APO, foram realizadas visitas de 

reconhecimento na USF Parque dos Ipês, sendo em seguida aplicado o método de 

análise Walkthrough (RHEINGANTZ et al, 2009).  

Esse método combina simultaneamente uma observação com uma entrevista, 

possibilitando a identificação descritiva dos aspectos negativos e positivos dos 

ambientes analisados (RHEINGANTZ et al, 2009).  

Inicialmente, percorremos todo o edifício com a enfermeira. Munidos de 

plantas e fichas técnicas de registro, nós, observadores, realizamos uma entrevista- 

percurso de reconhecimento ou ambientação abrangendo todos os ambientes 

considerados objeto de estudo (RHEINGANTZ et al, 2009). 

Os grupos de tarefas foram compostos pelos líderes (pesquisadores) que 

planejaram e conduziram o processo de Walkthrough. Lembramos que o papel 
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desse grupo é motivar os participantes a discutirem questões que forem surgindo 

durante o percurso, bem como propor recomendações e ações para resolvê-las. 

Durante a Walkthrough, um membro conduziu o trajeto pelo edifício fazendo 

perguntas geradoras de comentários sobre o edifício e as suas características, sobre 

sua operação e uso, tais como: O que você considera importante neste ambiente ou 

lugar? O que parece estar funcionando? O que parece não estar funcionando? O 

que acontece ali? O que deve ser mantido como está? O que deve ser modificado? 

Você pode dizer-me mais alguma coisa sobre...? Um outro membro (pesquisadora) 

registrou os comentários e notas, bem como onde cada problema se localiza. Já o 

terceiro membro (colaborador) ficou responsável pelas fotografias e pela ordenação 

e registros de comentários. Todo material foi preparado antecipadamente. Plantas 

baixas em escalas 1:50 impressas em sulfite formato A3. 

A estimativa da condução da Walkthrough, permeou de 60 minutos conforme 

a literatura sugere (RHEINGANTZ et al, 2009). 

A análise dos resultados incluiu recomendações de desempenho (focalizadas 

nas características dos resultados desejados) com informações sobre porque as 

pessoas pensam os problemas existentes e ainda informações que ajudem a 

determinar as causas de um determinado acontecimento observado com elaboração 

da matriz de descobertas. 

 

DIAGNÓSTICO E RECOMENDAÇÕES 

A análise realizada possibilitou refletir diversos aspectos relacionados a 

estrutura física, desempenho e humanização possibilitando analise construtiva para 

melhorar a qualidade do ambiente. 

Durante o Walkthrough, na análise dos aspectos contextuais ambientais, foi 

possível observar a localização, características do terreno, estacionamento, 

acessos, técnicas construtivas, iluminação natural e artificial, acústica, movimento do 

ar/ temperatura/ umidade, insolação. Sobre estes aspectos, percebemos que a USF, 

apesar de recém construída, apresenta erros de projeto arquitetônico e execução, os 

quais geraram algumas patologias construtivas como fissuras e infiltrações. A falta 

de cobertura no acesso aos portadores de necessidades especiais, além da 

sinalização tátil para deficientes visuais foram um dos aspectos encontrados 

referente a acessibilidade. A sinalização, de forma geral, na unidade, encontra-se 

ausente, tendo identificação somente nos ambientes. Quanto a questão de 



6 
 

segurança contra incêndio, observamos presença de extintores na unidade, porém 

não estão sinalizados e calibrados adequadamente. As sinalizações de rota de fuga 

com indicações de saída de emergência, além de itens como luz de emergência, 

não foram identificadas. 

Na análise dos aspectos funcionais e estéticos, foram observadas questões 

como organização e limpeza, além da mobilidade da enfermeira (gestora) em 

atentar-se a pintura, infiltrações e reparos no geral. Observamos a flexibilidade de 

utilização dos consultórios por diversos profissionais, inclusive integrantes do 

programa de residência e alunos da faculdade. A circulação, setorização e fluxos 

são apropriados para as atividades diárias. Há ausência de área recreativa para 

desenvolvimento de atividades de cunho educativo, além da existência de um 

estacionamento para funcionários. 

Na análise dos aspectos técnicos construtivos, foram observadas questões 

como materiais e acabamentos (revestimento, piso, esquadrias). Sobre este 

aspecto, percebemos vícios construtivos os quais geraram fissuras e infiltrações, 

além de erros de execução de projeto como implantação de ralos no meio da parede 

de alvenaria, escoamento inadequado da água, ausência de drenos nos taludes, 

implantação de cuba para procedimento invertida e esquadrias mal dimensionadas 

as quais dificultam a circulação interna da sala de atendimento odontológico. O mau 

cheiro proveniente do esgoto foi citado por praticamente todos os profissionais 

entrevistados da unidade. Na sala de recepção, percebemos que poderia ser maior, 

de acordo com as recomendações do Ministérios da Saúde.  A cor adotada para a 

fachada da unidade (laranja), além de totalmente desbotada, refletimos se seria a 

melhor opção para estabelecimentos de saúde. Ainda, observamos a ausência de 

salas para os agentes de endemias sendo que os mesmos utilizam a proposta 

arquitetônica da sala de coleta de exames. Vão para janelas alocados para o 

expurgo (sem iluminação) também foi observado. 

Na análise dos aspectos comportamentais, foram observadas questões como 

o uso de ambientes, proximidade e território. Sobre esses aspectos, percebemos 

que os usuários, de forma geral, se sentem acolhidos na unidade, o que a torna um 

ambiente aconchegante. Apesar de adaptações, como espaço para reuniões e 

atividades educativas as pessoas se relacionam bem com o edifício. 
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Figura 03 – Matriz de descobertas (fachada e entorno) 

 
Fonte: autor, 2017. 

 
Figura 04 – Matriz de descobertas (área interna) 

 
 
 
 
 
 

Fonte: autor, 2017. 
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Figura 05 – Matriz de descobertas (área interna - sala de reuniões) 

 
Fonte: autor, 2017. 

 
Figura 06 – Matriz de descobertas (área interna - consultório odontológico) 

 
Fonte: autor, 2017. 

 
Figura 07 – Matriz de descobertas (área interna - consultório ginecológico e D.M.L) 

 
Fonte: autor, 2017. 

 

Em relação às transformações, a curto prazo, considera-se que: 
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a) Pintura interna e externa; b) manutenção geral dos equipamentos como 

bebedouros, torneiras; c) trocar maçanetas quebradas; d) placas de sinalização; e) 

construção de rampa na calçada para portadores de necessidades especiais nas 

esquinas próximos à unidade; f) paisagismo na fachada, para melhorar a estética do 

edifício; g) impermeabilização das alvenarias; h) reparos gerais para sanar os 

problemas de infiltração e bolor nas paredes; i) inverter a cuba da sala de curativos 

para melhorar o trabalho da equipe ao realizar os procedimentos; f) troca da porta da 

farmácia para outro modelo que seja em vidro “abre e fecha”, devido aos problemas 

com a porta atual existente em relação ao ar condicionado; g) instalação de 

prateleiras e armários no D.M.L; h) conserto do alarme da unidade; i) Troca do 

mobiliário do arquivo para armários fechados, sendo assim trazendo segurança aos 

arquivos e prontuários; j) deixar a televisão ligada na área de espera e colocar 

revistas como forma de entretenimento aos pacientes e acompanhantes. 

Em relação às transformações, a médio prazo, sugere-se que: 

a) Instalação de pisos táteis; b) construção de cobertura nas circulações da 

entrada principal; c) implantação de drenos nos taludes existentes ao lado direito da 

unidade, para que não haja infiltrações no prédio; d) área coberta para 

estacionamento; e) troca de rodapés para bordas arredondadas, facilitando a higiene 

e limpeza dos ambientes; f) fazer o fechamento do vão da porta da sala do 

consultório ginecológico para que se tenha mais privacidade no atendimento; g) 

plantio de arvores no exterior do prédio (área descoberta dentro do terreno) para que 

haja sombra durante as atividades realizadas da unidade com os pacientes; h) 

instalar a porta do lado correto (porta da sala de apoio, próximo à sala odontológica) 

para que não continue dificultando a passagem de um ambiente para outro. 

Em relação às transformações, a longo prazo, sugere-se que:  

a) Realizar o sistema de tratamento de esgoto adequado de resíduos da 

unidade; b) fazer o reparo estrutural, averiguando o problema das patologias que 

existem nas fachadas; c) troca das janelas (venezianas) e portas, para esquadrias 

adequadas para EAS; d) Ampliação da área de espera e circulação da entrada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho permitiu observar e refletir as reais necessidades do espaço 

físico do estudo de caso, em que os detalhes podem transformar os ambientes de 

forma positiva.  
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Através da análise e da aplicação do instrumento Walkthrough foi evidente a 

necessidade de maior atenção na elaboração dos projetos arquitetônicos, além dos 

projetos auxiliares como: instalações elétricas e hidráulicas em geral, layouts, 

mobiliários e pequenos detalhes, assim como consultas nas normas vigentes para a 

realização do projeto, para não haver erros construtivos e mau funcionamento da 

edificação. É de extrema importância que haja o acompanhamento da obra, para 

que não ocorram futuras patologias como foi observado, realizar devidas 

manutenções para não impedir problemas futuros maiores e evitar o impasse na 

utilização dos usuários. 

É notória a necessidade de inserir todos os integrantes que atuam no espaço, 

sendo eles funcionários e pacientes, desde a realização do projeto, durante e após a 

construção, esta integração resultará em melhor desempenho do projeto e espaço 

como um todo. 
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