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Tema: 
A proposta a ser abordada neste trabalho parte da elaboração de um projeto arquitetônico e paisagístico para o

Centro Assistencial Teresinha Vegner destinado a pessoas em Tratamento Oncológico, localizado na Cidade de Santa
Maria, Rio Grande do Sul.

Delimitação do tema:
Propõe-se a elaboração de um projeto arquitetônico para a implantação de uma instituição assistencial a

pessoas em tratamento oncológico, de ambos os sexos, com a intenção de acolher as cidades da 4ª Coordenadoria de
Saúde que o Hospital Universitário de Santa Maria atende.

A instituição tem como propósito receber pessoas portadoras de câncer, com um acompanhante, que se
tratam no Hospital Universitário de Santa Maria, oferecendo durante o período de tratamento: hospedagem
temporária, alimentação, atividades de recreação e apoio psicossocial. Visto que a doença e o tratamento causam
desgastes físicos, psicológicos e financeiros, um espaço adequado pode ajudar a enfrentar a doença, promovendo
melhoria na qualidade de vida dos usuários.

Público projetual:
O projeto dispõe-se a atender 25 pacientes em tratamento oncológico no Hospital Universitário de Santa Maria,

com direito a um acompanhante cada paciente, para permanência temporária durante a realização do tratamento.

Objetivo Geral:
Desenvolver um projeto arquitetônico e paisagístico para o Centro Assistencial Teresinha Vegner, destinado a

pessoas em tratamento oncológico na Cidade de Santa Maria – RS, com estrutura física que atenda as normas e as
necessidades dos usuários, proporcionando um ambiente acolhedor.

Justificativa: 
o De acordo com Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), a estimativa de casos de câncer

nos anos de 2018 e 2019 é de 582.590 mil no Brasil, onde mais de 54 mil casos são no Estado do Rio Grande do
Sul.

o Visto que muitas pessoas recebem o diagnóstico de câncer diariamente e tem de conviver com a rotina de
tratamentos hospitalares em vezes mensalmente, semanalmente e até diariamente, propõe-se o Centro
Assistencial Teresinha Vegner, destinado a pessoas em tratamento oncológico, com todo suporte com: apoio
social, emocional, hospedagem e lazer para o paciente e seus familiares, a fim de proporcionar maior aceitação
da doença nesse período difícil. Visto que um ambiente adequado pode promover melhor enfrentamento da
doença.

o Pelo fato de muitas pessoas se deslocarem de cidades próximas para realizar o tratamento no Hospital
Universitário de Santa Maria, o projeto visa atender as 32 cidades inseridas na 4ª Coordenadoria Regional de
Saúde.

o A denominação de Centro Assistencial Teresinha Vegner, surge como uma homenagem a memória de minha
avó. Ela que foi sempre muito atenda com à saúde, descobriu através de exames de rotina, a Leucemia. Realizou
o tratamento por quimioterapia durante oito meses, na época morava no interior de Formigueiro/RS e se
deslocava para a cidade de Santa Maria para realizar o tratamento, a luta foi grande, não conseguindo superar a
doença veio a falecer no dia 20 de setembro de 2009. Por considerar que um ambiente como o Centro
Assistencial, é essencial para enfrentamento da doença, tendo todo o suporte necessário, o Trabalho de
Conclusão de Curso é dedicado a ela.
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CONCEITO: É definido através de palavras-chaves, que definem o que se propõe para o ambiente do Centro
Assistencial, visando promover as sensações descritas tais como: Alegria, Autoestima, Proteção, Aconchego, Amparo,
através da arquitetura. Promovendo um espaço que remete a Casa, Lar, Abrigo, Ninho. O conceito busca que o
usuário possa sentir como se estivesse na própria casa. “Casa pode ser tanto um lugar físico como um conjunto
de sentimentos.”

Materialidade 
o Os materiais utilizados foram pensados de acordo com o que remete Casa.
o Madeira: É muito comum em residências, pois promove conforto.
o Concreto: Resistência, economia, rapidez na execução.
o Vidro em aberturas: São funcionais, e decoram os ambientes, promovem a integração entre os ambientes.
o Tijolo a vista: Tradicional, bem utilizado em edificações residenciais.
o Telhado duas águas: Tradicional, será utilizado nos volumes maiores, para que se destaquem em relação aos

demais volumes.
o Telhado Verde: Promove melhor isolamento térmico da edificação, protegendo contra altas temperaturas em

dias quentes, e mantendo a temperatura interna em dias frios
o Telhado com argila expandida: Promove bom isolamento térmico e acústico.
o Parede verde: melhor qualidade do ar, e conforto visual.
o Brises, e esquadrias metálicos.

Referências

RONALD MC DONALD HOUSE
Estudo de Referência

Área: 1940m² || Localização: Escócia
Fonte: ArchDaily

LIVSRUM, CENTRO DE ASSESSORIA AO CÂNCER
Estudo de Referência

Área: 800m² || Localização: Dinamarca
Fonte: ArchDaily

Figura 01 Fonte: Arquivo Pessoal, 2019

Figura 02 Fonte: Arquivo Pessoal, 2019

Figura 03 Fonte: Arquivo Pessoal, 2019

Terreno:
O terreno situa-se no Bairro Camobi, no Município de Santa Maria/RS. A escolha do terreno foi feita a partir de

estudos, também pela alta demanda existente, visto que o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) é o hospital
responsável por atender as cidades da região, é pertinente que o terreno seja localizado próximo a ele. O Terreno
escolhido está localizado nas proximidades do Limite Norte da UFSM. Tem como pontos positivos: Fácil acesso, a
proximidade do Hospital Universitário (HUSM) e rodoviária.

Intenções Projetuais
A proposta visa garantir o amparo e conforto para os usuários, bem como possibilitar a sensação de bem-estar.
Diferenciar o local, dos ambientes hospitalares;
Promover através da arquitetura, a sensação de um ambiente mais acolhedor;
o Pátio Interno: pois promove melhor condição de luz natural, e ventilação, proporcionando um clima mais

agradável aos ambientes;
o Iluminação natural: (com grandes aberturas e aberturas zenitais) pois promovem ambientes mais acolhedores;
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Funcionograma
Elaborado a partir de setores propostos para o projeto. O projeto se divide em 7 setores com a ligação deles por um
pátio interno.

Evolução da Proposta:

A implantação foi feita a partir da análise do terreno, visuais externas, disposições dos ambientes através da melhor
orientação solar, e acessos. Além da criação do pátio interno para realização de atividades recreativas, promovendo a
ligação entre os setores.

Proposta Final: O acesso se dá pelo acesso principal no volume central e o acesso de funcionários pela lateral do
maior volume. Os ambientes foram dispostos de acordo com a melhor posição solar.

Legenda:
1 – SETOR ÍNTIMO
2 – SETOR CONVÍVIO
3 – SETOR PÚBLICO
4 – SETOR ADMINISTRATIVO 
5 – SETOR DE ATENDIMENTO
6 - SETOR DE SERVIÇO
7- SETOR FUNCIONÁRIOS
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