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1. INTRODUÇÃO

A pesquisa de iniciação científica “Arquitetura, Humanização Hospitalar e Neurociência: aplicações e
contribuições do elemento cor ao projeto de ambiências dirigidas aos postos de trabalho da equipe de
enfermagem” se vincula ao grupo de pesquisa “Processos Criativos e Neurociência: cooperações
multidimensionais e transdisciplinares”, cadastrado no DGP-CNPq, especificamente à linha de pesquisa
“Neurociência aplicada aos processos criativo-projetuais em Arte, Arquitetura e Design, voltados à educação,
saúde e bem estar”, e ao projeto de pesquisa "Biointerfaces Inteligentes Aplicadas ao Projeto de Ambiências
Hospitalares Humanizadas e Homeodinâmicas". O referido grupo é liderado pela Dra. Rachel Zuanon Dias,
docente no Curso de Artes Visuais e professora/pesquisadora junto às áreas de Processo Criativo em
Composição Artística e de Arte e Tecnologia, do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas
(IA-UNICAMP). Esta pesquisa denota aderência à área "Tecnologias para Qualidade de Vida, especificamente no
setor Saúde", a qual integra o escopo de Áreas de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC).

Essa investigação tem como objetivo analisar a aplicação do elemento projetual cor (luz e pigmento) no
ambiente hospitalar e espaços de trabalho da equipe de enfermagem, de modo a identificar as ações positivas
deste elemento projetual à homeostasia do organismo humano, auxiliando nas atividades realizadas no ambiente
hospitalar. Neste sentido, esta pesquisa enfoca a relevância da cor como elemento projetual e a importância da
sua articulação aos demais elementos projetuais do ambiente arquitetônico hospitalar, a fim de se projetar um
espaço apto e propício à cura.

Para tanto, a pesquisa dedicou-se à revisão sistemática da literatura, em uma abordagem transdisciplinar
e articulada entre os campos de conhecimento da Arquitetura, da Humanização Hospitalar e da Neurociência
Cognitivo-Comportamental. Ademais, foi realizada a pesquisa de campo dirigida à observação e à coleta de
dados no Ambulatório de Quimioterapia do hospital CAISM-UNICAMP. Essa análise in loco teve como objetivo
reunir informações dimensionais e visuais do espaço arquitetônico hospitalar em questão, bem como a aplicação
de questionário e a coleta de depoimentos espontâneos junto à equipe de enfermagem. A partir disso, ainda será
realizada a correlação entre os dados obtidos por meio da revisão sistemática da literatura e os obtidos na
pesquisa de campo, com base na abordagem transdisciplinar acima citada. E, em sequência, decorrerão a
identificação, a sistematização e a transferência de contribuições diretas ao projeto arquitetônico de postos de
trabalho da equipe de enfermagem Ambulatório de Quimioterapia do CAISM-UNICAMP, especificamente quanto
ao emprego do elemento cor (luz e pigmento), assim como contributos imediatos à saúde e ao bem-estar da
equipe de enfermagem e, consequentemente, das pacientes sob seus cuidados.

2. METODOLOGIA

O estudo aqui presente delimita-se como pesquisa científica de natureza aplicada, com abordagem
qualitativa, exploratória e transdisciplinar nas áreas de conhecimento da Arquitetura, da Humanização Hospitalar,
da Neurociência Comportamental e da Neurociência Cognitiva.
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A investigação emprega as seguintes etapas metodológicas: [1] Contínua revisão sistemática da
literatura, em suas áreas de interação de conhecimento; [2] Pesquisa de campo, por meio de observação in loco
e da coleta de dados, que objetiva produzir registros dimensionais e visuais do espaço arquitetônico conformado
pelo Ambulatório de Quimioterapia do CAISM-UNICAMP, bem como a aplicação de questionário e coleta de
depoimentos espontâneos junto à equipe de enfermagem; [3] Correlação entre os dados obtidos por meio da
revisão sistemática da literatura e os obtidos em pesquisa de campo, a partir da abordagem transdisciplinar entre
os campos de conhecimento da Arquitetura, da Humanização Hospitalar, da Neurociência Comportamental e da
Neurociência Cognitiva; [4] Identificação, sistematização e transferência de contribuições diretas ao projeto
arquitetônico do referido ambulatório, à equipe de enfermagem e, consequentemente, às suas pacientes,
especificamente quanto ao emprego do elemento cor (luz e pigmento); [5] Estruturação e divulgação científica
dos resultados finais.

3. RESULTADOS PARCIAIS

3.1 REVISÃO DA LITERATURA

Na primeira fase da pesquisa, realizou-se a revisão sistemática da literatura a partir do emprego de
palavras-chave da pesquisa, as quais estão associadas aos campos de conhecimento da Arquitetura, da
Humanização Hospitalar e das Neurociências Cognitiva e Comportamental, com enfoque no recorte da pesquisa
que consiste na aplicação do elemento projetual cor [luz e pigmento] nos postos de trabalho da equipe de
enfermagem. Para tanto, até o presente momento, foram utilizadas as seguintes plataformas digitais: Google
Acadêmico, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Proquest. E as palavras-chave
empregadas na busca foram: “neurociência”, “arquitetura”, “cor”, “iluminação”, “humanização hospitalar”,
“ambiência”, “equipe de enfermagem”, “hospital humanization”, “architecture”, “light design”, “nursing team” e
“ambience”.

Desde o início desta pesquisa, foram mapeados 27 textos, os quais constam inseridos em um banco de
dados que serve de base para consulta durante a evolução da investigação. Desse total, 12 foram lidos, fichados
e sistematizados no primeiro ano da pesquisa e 15 estão sendo lidos, fichados e sistematizados neste segundo
ano da pesquisa. Dentre esses 15 títulos, 8 se mostraram mais aderentes ao recorte da pesquisa e foram
selecionados para fichamento e sistematização em um primeiro momento, contudo mais textos serão
consignados até o final do desenvolvimento dessa investigação.

Os textos lidos, fichados e sistematizados no primeiro ano foram: BETTEGA, CONTI, SONDA, 2015;
CAVALCANTI, 2003; CUNHA, 2004; DAMÁSIO, 2004; DAMÁSIO, 2011; GUSMÃO, BROTHERHOOD, 2010;
MATARAZZO, 2010; NASCIMENTO, 2019; RODRIGUES, SHIMO, 2013; SETOR SAÚDE, 2019; SILVA, SHIMO,
2017; WEBE, 2013. Já no segundo ano da investigação, foram: BOCCANERA, 2010; N. BOCCANERA, S.
BOCCANERA, BARBOSA, 2005; CARDOSO, OLIVEIRA, SOUZA, CARMO, 2020; FERNANDES, GOTTEMS,
2013; LOPES, 2016; L. RIBEIRO, 2008;  J. RIBEIRO, 2015;  SANTOS, 2009.

3.2 PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa de campo foi realizada nos dias 11 a 15 de julho no Ambulatório de Quimioterapia do hospital
CAISM-UNICAMP. O protocolo de pesquisa foi aplicado ao longo destes 5 dias (segunda à sexta-feira) para que
os dois turnos de trabalho, das 7:00 às 13:00h e das 13:00 às 19:00h, fossem abrangidos. Esse levantamento de
dados e estudo de campo foi realizado em conjunto com os mestrandos Larissa Vaz Lima e Gúliti Ricardo
Fagundes do Nascimento. Também contou com a colaboração do Prof. Dr. Douglas Fernandes Barbin e da
doutoranda Yasmin Brasil, ambos da Faculdade de Engenharia de Alimentos [FEA-UNICAMP], que auxiliaram no
empréstimo e manuseio do colorímetro, equipamento utilizado para a aferição da cor. O roteiro que norteou a
pesquisa de campo segue detalhado a seguir:

Tabela 1: Roteiro da pesquisa de campo no Ambulatório de Quimioterapia do CAISM-UNICAMP

ROTEIRO DA PESQUISA DE CAMPO
PESQUISADORES
PRESENTES POR

TURNO

DIA 1
[11/07]

Destinado à realização do piloto da pesquisa de campo e à integração dos
pesquisadores com os profissionais da saúde, também com o intuito de
apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos
participantes. Para tanto, os pesquisadores estão no Ambulatório de
Quimioterapia, local estabelecido para aplicação do estudo, às 11h (primeiro
turno) e às 17h (segundo turno).

Primeiro Turno:
Profa.Dra. Rachel, e
mestrandos Larissa
e Gúliti.

Segundo Turno:
Profa.Dra. Rachel;
mestrandos Larissa
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e Gúliti; Yasmin
(Colorímetro)

DIA 2
[12/07]

Observação do comportamento e da ação dos profissionais de enfermagem em
relação aos elementos projetuais observados (cor, luz e campo visual para
ambientes naturais externos), no referido contexto e durante o dia de trabalho.
Nesta etapa, os pesquisadores fazem anotações do que foi observado e
registram, por meio de fotografias, determinados momentos que mostrem-se
relevantes para as pesquisas aqui envolvidas.
Esta aplicação é realizada por uma dupla de pesquisadores. Sendo assim, no
primeiro turno, as observações são realizadas por esta dupla na Central de
Quimioterapia, entre 8h-10:30h, e na Sala de Medicação, entre 10:30h-13h;
enquanto que, no segundo turno, as observações ocorrem entre 14h-16:30h e
entre 16:30h-19h, nos respectivos ambientes.

Primeiro Turno:
Mestrandos Larissa
e Gúliti.

Segundo Turno:
Mestrandos Larissa
e Gúliti, e graduanda
Sara.

DIA 3
[13/07]

Neste dia, são realizadas as mensurações - por intermédio dos equipamentos
luxímetro e colorímetro - e o levantamento de dados arquitetônicos do
ambulatório (materiais e medição dos ambientes, das aberturas, dos móveis -
largura, altura e profundidade - localização das luminárias), com o uso de trenas
manual e digital.
Quanto aos elementos luz e cor, estes são aferidos em todas as áreas de
trabalho (de acordo com os mapas de aferições), e nos seguintes horários:
08:00h, 11:00h, 13:00h e 18:00h.

Primeiro Turno:
Mestrandos Larissa
e Gúliti, graduanda
Sara, e Yasmin
(Colorímetro).

Segundo Turno:
Mestrandos Larissa
e Gúliti, graduanda
Sara, e Yasmin
(Colorímetro).

DIA 4
[14/07]

Dedicado a estimular a autodeclaração da percepção ambiental dos
participantes por meio de desenhos autorais, registros fotográficos coletados
por dispositivo móvel (celular do próprio profissional), e gravação de
depoimentos orais espontâneos (autobiografia ambiental).
Os desenhos autorais são fomentados a partir da questão "Como você
percebe seu ambiente de trabalho?". Já os registros fotográficos, por meio de
duas questões: a) No seu ambiente de trabalho, há algo que te traga a
sensação de bem-estar? Em caso afirmativo, por gentileza, faça um
registro fotográfico disso; b) No seu ambiente de trabalho, há algo que te
cause desconforto? Em caso afirmativo, por gentileza, faça um registro
fotográfico disso.
As atividades supracitadas são aplicadas individualmente, em local
pré-determinado, e finalizadas em até 45 minutos.
São fornecidos folhas, lápis de cor, canetas e pranchetas para realização dos
desenhos.
Para estimular os depoimentos espontâneos1, é sugerido que os profissionais
expliquem os seus desenhos.

Primeiro Turno:
Mestrandos Larissa
e Gúliti.

Segundo Turno:
Mestrandos Larissa
e Gúliti, e graduanda
Sara.

DIA 5
[15/07]

O questionário sucede os desenhos e os registros fotográficos.
Novamente, a atividade é aplicada individualmente, em local pré-determinado, e
finalizada em até 60 minutos.
Para tanto, são entregues aos profissionais as folhas com as questões, fixadas
em prancheta e caneta esferográfica. A aplicação deste é de incumbência da
aluna de mestrado Larissa. Concomitantemente, os alunos Gúliti e Sara
realizam uma nova mensuração dos elementos luz e cor, nos mesmos horários
descritos no dia 3.
Além disso, o último dia de pesquisa de campo é dedicado à aquisição de
possíveis informações faltantes, e para observação dos membros da equipe
de enfermagem, pós autodeclaração da percepção ambiental e aplicação de
questionário. A intenção desta última e mais breve observação é verificar se
ocorreram mudanças no comportamento destes profissionais, frente aos
elementos projetuais aos quais foram instigados a refletir sobre.

Primeiro Turno:
Mestrandos Larissa
e Gúliti.

Segundo Turno:
Mestrandos Larissa
e Gúliti; graduanda
Sara; e Yasmin
(Colorímetro).

1 Os depoimentos espontâneos, realizados pelos participantes ao longo das etapas do protocolo, serão gravados por meio de
dispositivo móvel (celular).
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Mais uma vez, os registros são realizados por meio de fotografias e anotações.

Ademais, durante a pesquisa de campo foi realizado o levantamento da atual aplicação do elemento
projetual cor nos respectivos ambientes do referido ambulatório, como detalhado abaixo:

Imagem 1: Planta do Ambulatório de Quimioterapia do CAISM-UNICAMP, com a indicação das
cores aplicadas atualmente em cada um dos ambientes
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4. CONCLUSÕES

O ambiente hospitalar é um local no qual o seu usuário vivencia todos os tipos de emoções, a aplicação
das cores deve ser muito criteriosa, respaldada por estudos científicos e projetada de modo a evitar efeitos
contrários, que atrapalhem o trabalho da equipe de cuidados e, consequentemente, resulte em impactos
negativos aos pacientes (BETTEGA; CONTI; SONDA, 2015). Disso, destaca-se a importância do arquiteto como
agente central, capaz de articular todas as características peculiares e multidisciplinares intrínsecas ao
desenvolvimento do projeto de um ambiente apto a oferecer experiências satisfatórias à homeostasia do
organismo de seus usuários. Assim, a partir dos resultados obtidos por esta pesquisa até o presente momento,
será desenvolvido um projeto arquitetônico de interiores, com uma nova proposta de paleta de cores para o
Ambulatório de Quimioterapia do CAISM-UNICAMP, de modo a incorporar os conhecimentos adquiridos no
âmbito da produção teórica, realizada ao longo dos dois anos de desenvolvimento desta investigação, assim
como no da pesquisa de campo, junto à equipe de enfermagem que atua no referido ambulatório.
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