1 - Arquitetura Covid19 Para Uma Nova Era nas Unidades de Saúde
Introdução
Comentários aos trabalhos apresentados no âmbito do webinar intitulado “Arquitetura
Humanitária e Unidades de Saúde para o Covida19” pelos alunos João Afonso Pinto, Joana
Gonçalves, Micaela Gomes e Edite Silva da Unidade Curricular Projeto IV-2 do mestrado
integrado de Arquitetura da Universidade da Beira Interior. Quando fui convidado para assistir
e comentar os trabalhos dos alunos sobre propostas de edifícios no âmbito da pandemia
Covid19, estava longe de imaginar o que iria assistir, tanto que a minha formação é em
biomedicina e não arquitetura ou engenharia civil. Mas confesso que foi uma agradável
surpresa, desafio, e só por isso tenho de dar os parabéns ao professor Nuno Martins pela ideia,
orientação, programação e realização do webinar que considero que foi um sucesso. Quantos
aos alunos, em meu ver acredito que aceitaram e alcançaram com sucesso o desafio proposto,
de procurar soluções alternativas a hospitais de campanha Covid19, a possibilidade de
poderem aumentar a sua capacidade em caso de agravamento da pandemia e ainda espaços
que possam ter outra utilização no futuro após a pandemia. Os meus parabéns ao João Afonso
Pinto, Joana Gonçalves, Micaela Gomes e Edite Silva que foram criativos, que apresentaram
soluções, perspetivas, e acima de tudo lançaram o debate sobre novos espaços de saúde face
à pandemia Covida19 e outras que poderão surgir no futuro.

Comentários aos Projetos
Quanto aos meus comentários, serão apresentados para cada apresentação de forma breve e
serão abordados os tópicos que me chamaram a atenção, bem como deixo algumas questões
no ar.
Projeto da EDITE SILVA – Numa primeira abordagem gostaria de mencionar a escolha do
local, bem no centro da “nova” cidade da Covilhã, a zona baixa onde a cidade tem tido grande
expansão, criando uma nova centralidade face ao centro histórico. Fácil acesso, zona ampla,
terreno quase plano e a precisar de uma intervenção urgente. Gostei da ideia do edifício onde
fiz a leitura da letra C, não sei de prepósito, mas poderá estar para Covilhã ou Covid19;
mobilidade não foi mencionada, sendo uma questão fundamental hoje em dia, bem como o
número de postos de trabalho a criar; a terminologia “infetados ligeiros” levante-me algumas
dúvidas, porque existem infetados e não infectos, quanto aos sintomas é que podem ter vários
níveis de ligeiros a severos; quanto ao espaço capela mortuária, a minha sugestão vai no
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sentido de criar um espaço ecuménico onde os vários credos e religiões possam com dignidade
fazer o seu rito de despedida.
Projeto da MICAELA GOMES – A configuração do edifício em rosa-dos-ventos foi
extraordinária, cativante e um bom começo da apresentação do trabalho, e a desejar boa sorte.
No entanto esta configuração levanta-me algumas dúvidas sobre a exposição solar, sendo a
cidade da Covilhã uma cidade de montanha e virada a nascente, tem cerca de menos 2 horas
de sol do que o vale; a disposição de alguns edifícios pode ficar muito sombria; pessoas com
mobilidade reduzida foi pensada e surge na apresentação; pormenor dos bancos e iluminação
muitos satisfatórios.
Projeto da JOANA GONÇALVES – Esta apresentação deu destaque a uma questão cada vez
mais importante, humanizar. De certa forma a aluna Joana teve bem presente no seu projeto
as relações e a forma de tornar a saúde mais humana, tarefa difícil nos dias de hoje mas não
impossível; uma das dúvidas que me surgiu, foi o facto de ser apenas um único edifício com
todas as vantagens e desvantagens que dai advém; energia e segurança nem sempre andam
de mãos dadas, mas o ambiente agradece as melhores soluções; por último, destaco a
preocupação com espaços exteriores, tão importantes, e onde as flores as ervas aromáticas
intervalam conversas futuras entre bancos.
Projeto do JOÃO AFONSO – Um projeto arrojado, inspirado na Suécia, aliciante, desafiador
e que procurou de facto inundar os espaços com luz, possivelmente numa mensagem de
esperança para os utentes. Excelentes fotos do local de implementação do projeto; espaço bem
pensado e delineado em segurança para os visitantes, muito importante; gostei muito do
projeto, a única dúvida é o facto de estarmos na Covilhã e onde no verão se atingem por vezes
40ºC à sombra; com uma área de vidro tão grande, não será fácil climatizar um edifício com
estas características; destaque ainda para o arvoredo que fica sempre bem no projetos e o
ambiente agradece, no entanto chamo a atenção para o tipo de árvores, arbustos, porte, tipo
de folha, muitas vezes não são bem geridos e demoram anos até que cresçam e outras nem
sequer são o que estava projetado.
Conclusão
Hoje em dia desafiar os nossos alunos a pensar o futuro é estar à frente do tempo. Em 2020
foi a pandemia COVID19, não sabemos o que o futuro nos prepara, mas sabemos que se
preparamos os nossos alunos com as ferramentas necessários, e que adquiram as mais altas
e melhores competências, as soluções serão encontradas e todos ficaremos a ganhar.
José Eduardo Cavaco – CICS-UBI – Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade da
Beira Interior
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2 - ARCHITECTURE IMAGES for Covid19
Architecture is made up of images that are designs: something that does not exist and is thought
to exist. Not all images have this character: some are (or were, in times of innocence) simple
copies of reality, while others are mental constructions without any connection to the world or
even need to materially express themselves in it. Between the two extremes, which are
immediately questionable, there are many variations. Anyway, the universe of images (from
document to fiction, from mental image to material image, from object to representation, from
real to virtual), remains captive of its most intimate and ancient tension which marked its
destinies: the relationship with the world.1
Today, more than ever, this relationship is in crisis and seems to have broken. In their virtual
greed, images have replaced reality, and it seems that they can live well without it.2
This is especially relevant when crossed with that part of reality that we call urban space, a place
dominated by visualities. More than a century ago, Baudelaire expressed the idea that life of
large cities is nothing more than a constant flow of images and the definition of the world as a
set of images that we continuously archive and unarchive is not a new one (in Portugal,
Bragança de Miranda addressed it with some persistence in the late 1990s). At the end of this
regime, who knows, the world will be no more to us than its images on the screens and it seems
that in fact we are already much close to that destination. Vilém Flusser (1985) foresaw it in the
1980s and today it is hard not to believe that, to a large extent, many places on the planet have
entered the process of de-realization: ghosts are no longer images (as they were for the greeks),
now it is reality that is relegated to the spectrum condition or, as Baudrillard (1987) said, there
is an inversion of the reference principle of images (malign inversion, according to the author),
the one who established that first was the world and then images.
The second effect of the transition to the videosphere is that a good part of our view of the worldshowcase is summarized in a set of clichés in which we find ourselves cloistered and that
constitute our “way of seeing” (Régis Debray, 1992). When viral, stereotyped, normalized by the
mainstream, images call for alternatives that are not only disruptive, that manage to overcome
stereotypes and not only counter them with other stereotypes, but also those that, working to
find other than not only industrial solutions, can be rooted in dialogue with the world – and these

1

We can obviously ask incessantly what is the world or if reality exists, and this has been one of the most insistent questions of the
post cycle of contemporary relativistic thought, to which one of the founders of the Mental Research Institut of Palo Alto, Paul
Watzlawick (in his title “How real is real?”), responded in 1976 without hesitation: no.
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The interconnected subjects of visual dematerialization and of permanent staging of reality, progressively replaced by images in
the society of spectacle (Guy Debord, 1967), occurs in a text of Bandeira e Carlos (data?) where the authors denounce this tendency
and accuse “images [of existing]… independent of the place of architecture, its scale, its time (the images became, after 9/11, more
present and perennial than buildings)” (p.13)
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ones are, in that sense, more obvious solutions. Hence, this type of images does not suffocate
what belongs to its nature: the imagination of reality. Considering then that our connection with
the world has always been imaginary, it should be noted that even when part of images’ work
is/was to reveal that world, such work entails with it a good deal of concealment. In yet another
statement almost viral, we would say that light always contains shadow. This is particularly
pertinent when talking about the kind of images used in the design exercises to which this
publication refers (and architecture in general): photographs (writings of the light that can,
through the exploration of shadow, become a mastery) and technical drawings that took it into
account (João Pinto's project, for example, partially inspired by Malmö’s hospital for infectious
diseases): “When, finally, an architect discovers that light is the central theme of architecture,
then he begins to be a true architect.” (Baeza, 2008, p.1).3
In a way, we can even consider that the appropriation of the territory by photographs (and not
only by photographs) assigns a condition to the territory that places the first below the second
ones, somehow sends it to the place of shadow. As Wittgenstein pointed out, there is more on
the map than in the territory. What is changing is not the contribution of the imaginary to the
existence of the world nor the awareness of the relative impotence (or even distortion) of the
revelation of the latter through images. Like any other, visual language transforms and organizes
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These works used photographs and drawings. Regarding photography, understood within the photographic paradigm (which lasted
from the mid-19th century to the 80-90s of the last century), its most immediate statement should be highlighted: when we see a
photograph, and before it tells us anything else, we hear it say this is reality. And although the photographs are now generated not
by light but by the binary digit, and therefore proceed from another paradigm of realism that is no longer the naturalist or analog, but
that of digital realism, they appear as such: that is, as images that somehow transform the project (the not yet existing) in what
already exists. A paradox perhaps, but something that the reality of architecture attests to.
The documental dimension of this type of image has raised a lot of analyzes and controversies, from those that use the semiotic
concepts of index and icon to those that insist on opposing the documentary and the artistic, including all the novelties introduced
in the debate by the reality of the so-called “manipulation” of reality - something inherent in any image (inevitable to the act of
codification), but which was inflated by the possibilities of digital. In any case, photography is, more than any other image, a material
image. And obviously it is not only an impressive, documentary and / or aesthetic record of reality. It locates the elements and scales
physical and spatial relationships in the world, which also reveals its skills to think.
However, drawing, being also a material image, more easily invokes the concept of mental image. It is generated by a thinking eye.
In fact, for adepts of cognitive semiotics all images are generated from the mind. And this is truth at least to the extent that they
always proceed from a focal adjustment made from point of view, selection and salience of certain aspects. Each image, included
photograph, is the translation of a perspective. But the extent to which drawing, originated in a mental image, differs from
photography (fundamentally descriptive), is related to its greater ability to treat content of a cognitive nature, to analyze, to recode
verbal information, to explain. In addition to being a technical drawing, the representation of the architectural elevations and sections
belongs to the category of graphic and schematic picture. Both photography and drawing have the topographic and cartographic
qualities that architecture needs. But they serve it in different ways: the first, despite perhaps having entered a cycle of “superficial
photogeny” (cf Bandeira and Carlos, op.cit., p.12), actually begins in external world, the second does not exist without the creative
thinking.
Looking at the different ways of being an image, we can question not only the function of images, but also the meaning of looking:
“looking is dominating the object with a set of knowledge (namely those that result from drawing) that resize it, intellectualizing it?
Or to look is also to allow oneself to be contaminated by the astonishment of finding the images produced through instruments
capable of capturing the contours of the objects that serve as a reference for the objects themselves, for the nature itself that is
painted and that, when painting itself, discovers before the eyes of those who see details and realities hitherto unknown / invisible
(as when we look at the embedded details of a photograph)?” (Calado, 2015, p.591)
Anyway, looking to architecture from the double dimension of commitment to the world and of creativity, I would say: “the drawings
(like the photographs) reflect what happened before, [but also] .... anticipate what will happen next.” (Calado, 2015, p.483)
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the world, reduces its chaos, makes visible the invisible and, at the same time, it is unable to
transmit it in all those dimensions in which he is unspeakable (cf Calado, 2019). What is
changing is the scale at which images replace the world, as well as the technical devices that
have been altering their modes of manufacture: images are excessive and the digital raw
material is a binary unit without binding to the analog mode (linked to similarity to reality, to
photosensitive film and to a pact with the moment of creation / capture), above all committed to
the infinite possibilities of editing and post-production that, in summary, profoundly changed
nature of photography - to the point that, today, we can talk about something else after it: the
post-photography. Dropping a long theme, I would just say, to finish the topic, that what has
changed is this: for a long time, images helped us to imagine the world and now (because they
are excessive, because they are deeply normalized and still partly because they are generated
mostly as virtualities) they make imagination difficult.
That said, let's go back to architecture. To express towards their images a hope for the trend
outlined4. Image builders, architecture and design have always wanted to be functional. His
proposals are expected to be useful and effective (while still calling for symbolism and even
poetry - the wind rose in the Polaris project by Micaela Gomes ...). To that extent their drawings
cannot be traced in a space open to all possibilities, in a virtual universe of the Escherian type,
unconstructible, however prodigious the imagination that drove them. The works developed in
the course Project IV-2 that were under appreciation by the participants of the webinar
Arquitetura Humanitária e COVID-19, have a declared attempt to respond to the appeal of
human life and its most immediate contingencies (Joana Gonçalves' project is called Humanizar
Covid 19). A strong reason why I wanted to look at them. Searching a non-alienated answer to
the challenges of the present, previously coordinated with needs that, in the context of the
pandemic, may even be called urgent and survival, the orientation of these formative
experiences is a declaration of how much images must not give up its vicarious function and
committed link to the world. This includes the preservation of memory (hence of identity and
intergenerational dialogue)5 - a challenging task at a time when, under the powerful sign of
change and transformation, the awareness that everything is transitory and unstable is
sharpening, the praise of ephemerality (in art in general and in architecture in particular) is
eloquent and the fascination for what does not endure is great. Can memory and transitory be
compatible? Can we think the sustainable (le durable) in architecture as to answer the needs of
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Even though this trend is also a tendency felt “in an expanded field” architecture, mentioned in Bandeira and Carlos (op.cit. p.12)
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Some architecture’s pictures can also be regarded as memory treatment devices and it should be emphasized that each of these
devices treats memory differently. Topic that would take us far and to which we have already dedicate some thoughts in another
text (cf Calado, 2019)
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the territory, the society, the pressure of the events ... and also their appearance and
disappearance?
Looked at from the perspective of what I’ve been calling the iconocracy (to designate an
approach not only focused on what images say, on their poetics - as happens in the approach
of iconology -, but also looking at what images do - its policy), these architectural projects
highlight the social function of images, aiming to establish a sustainhed link between space,
territory, human and nature (the reference of the sanatorium of Paimio de Alvar Aalto was an
inspiration for most of the works presented by the students).
Since the Renaissance, visual technologies have developed helping us to see farther away (with
the astronomical telescope, the planetary probes, ...) and to see more inside (of the human
body, nature and genetics of life, with the microscope, X-rays, ultrasound, MRI, underwater and
stroboscopic photography, ...). Images can also invest in viewing more closely. Photography
and documentary cinema are in charge of doing so, sometimes in a sublime way. In a world with
so many levels in need of healing (something that the emergence of COVID-19 brought to
surface or, in other words, made particularly visible), I would say architecture’s images also have
a duty not to stray. We will all benefit if they are interested in seeing closely to think far away,
carefully and deeply observing the territories (and especially the human side of those territories,
with all their memory and wisdom, also disasters, voids and insufficiencies) to find the horizons
of the possible, imagining continuities and alternatives, anticipating solutions.
I dare to think that this may be a good way for architeCtURE’s images: to be part of a healing
process that goes beyond the overcoming of the current pandemic crisis. This is about
integrating an ecological movement for the course of images, in the sense that today we need
they make a strong bet on recycling. Recycling, in the visual field, largely means stopping
avalanche of images (that, we could say, makes us sick), but above all developing strategies for
appropriation, management of accumulation. (cf Calado, 2020)
In my opinion, the projects here concerned fulfill at least four of the greatest powers of images:
naturally that of spatializing information (organizing it), that of linking (in the sense referred to
above, and in others that we cannot develop here), that of keeping memory and also that of comoving. The ability to trigger emotions has been classically attributed to images (especially from
cinema, television and other screens, such as video games) and its power has also been
traditionally confronted with others, particularly those assigned to verbal language (considered
as cooler, more rational, more fit for abstraction, and so on). It turns out that it is emotion that
underlies our boldest actions, least routines, the ones able to face challenges. That is why I
decomposed the word, transforming the idea of commotion into something that points to
cooperative action. It is this active and mobilizing energy of joint efforts that I also recognize in
the purposes of the work in focus, as well as in the dynamics of communication, sharing and
discussion that around them the teacher Nuno Martins encouraged.
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I will finish my contribution by stating a set of questions. Not those that I eventually intended to
give some answer to in this text, but those that, for me, were raised by the work developed by
students of Project IV-2: what is today our outside world? How are we internalizing it and how
do images contribute to it? A world where distancing, the aseptic thing, the abstinence from the
physical sensations and the emotions associated is imposed? Or a world that challenges us to
counteract the excessive non-body of reality? What reality will be created by architecture’s
images to accommodate the human in nature and nature in the human?
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3 - O ambiente hospitalar e a pandemia por SARS-CoV-2
Desde os primeiros casos identificados, em Dezembro de 2019, em Wuhan na China, que a
infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) tem vindo a espalhar-se pelo mundo de forma
exponencial (Guan et.al. 2019). Dada a progressão da doença e os seus riscos, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) classificou-a como uma pandemia em Março de 2020, apontando
esta infeção como uma ameaça à saúde mundial (Cucinotta e Vanelli 2020; Guan et.al. 2019).
A doença pôs a nu as debilidades das estruturas políticas, sociais, económicas e em particular
dos serviços de saúde que atingiram níveis de sobrecarga insustentáveis a longo prazo
(Blumenthal et.al. 2020; EXPH 2020; Tisdell 2020). O número de casos tem vindo a crescer de
forma consistente e persistente, aguardando-se com esperança a chegada de tratamentos e
de vacinas eficazes que permitam erradicar ou, pelo menos, controlar a doença (Eichler et.al.
2020).
A COVID-19 possui um espectro de doença muito variável, podendo os doentes apresentar-se
totalmente assintomáticos, com quadros sintomáticos frustes ou evoluir para situações de maior
gravidade clínica como a Síndrome de Dificuldade Respiratória Aguda com necessidade de
internamento em unidades de cuidados intensivos (Hu B et.al. 2020).
O principal mecanismo de transmissão do SARS-CoV-2 ocorre quando gotículas respiratórias
produzidas durante a tosse, espirro ou em conversação, são inaladas ou pousam nas mucosas
oral, nasal ou ocular de quem se encontra próximo. O contacto das mãos com superfícies ou
objetos contaminados pode também levar à transmissão da infeção, desde que haja
subsequente contacto com as mucosas. A via aérea foi também apontada como meio de
transmissão da doença, principalmente quando se realizam procedimentos geradores de
aerossóis, como a aspiração de secreções, entubação orotraqueal, broncofibroscopias ou a
colocação do doente sob ventilação mecânica invasiva ou não invasiva (DGS 2020d; WHO
2020).
As vias de transmissão desta infeção promovem riscos de contaminação do ambiente
hospitalar, levando ao aparecimento de surtos em enfermarias médicas, atingindo tanto
doentes como profissionais de saúde. Vários estudos têm sugerido um aumento do risco dos
profissionais no âmbito da sua atividade profissional (Black et.al. 2020; Nguyen et.al. 2020).
Um estudo que ocorreu nos Estados Unidos da América e Reino Unido mostrou um risco três
vezes superior de aquisição da infeção por parte destes (Nguyen et.al. 2020). Para além disso,
o absentismo laboral subsequente potencia limitações na resposta à pandemia, por défice de
recursos humanos. Essa situação coloca em risco os doentes mais vulneráveis internados. A
adoção de políticas de controlo de infeção torna-se crítica no sentido de promover uma proteção
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adicional para os trabalhadores e utentes dos serviços de saúde (Black et.al. 2020; Nguyen
et.al. 2020).
A contaminação do ar e ambiente hospitalar é, por tudo o já referido previamente, um aspeto
relevante a considerar na gestão da pandemia. Vários estudos têm procurado analisar esse
risco e quantificá-lo. Contudo, os resultados têm sido heterogéneos e por vezes contraditórios,
aguardando-se estudos mais robustos (Ahn et.al. 2020; Birgand et.al. 2020).
Tem-se sugerido que o risco de contágio varia consoante a gravidade da doença e tratamento
instituído. Esse risco não parece ser igual durante todo o período de doença, notando-se uma
redução ao fim da primeira semana de clínica, subsequente à diminuição da carga vírica nas
vias aéreas (Ahn et.al. 2020; Birgand et.al. 2020).
Foram também detetadas partículas víricas no ambiente próximo dos doentes infetados. Os
locais de remoção de equipamentos de proteção individual e os quartos dos doentes são zonas
com maiores concentrações víricas. Contudo, em alguns estudos realizados, os vírus detetados
não eram viáveis, não crescendo em meios culturais. Curiosamente, foram também
encontradas altas concentrações víricas em locais de reunião de profissionais, como refeitórios,
copas ou salas de reuniões. Nesses locais, habitualmente de pequenas dimensões e mal
ventilados, as máscaras são removidas facilitando o contágio. As casas-de-banho também são
locais a considerar, pelas mesmas razões, dado as reduzidas dimensões, má ventilação e
potencialização da aerossolização de partículas víricas libertadas nas fezes quando se aciona
o autoclismo (Birgand et.al. 2020).
Como referido previamente a realização de procedimentos geradores de aerossóis potencia a
disseminação de partículas víricas. Contudo, a extensão do contágio não é ainda conhecida na
sua totalidade. No entanto, as autoridades têm adotado medidas preventivas no sentido de
evitar esse risco (Ahn et.al. 2020; Birgand et.al. 2020; DGS 2020d). Salienta-se que
procedimentos como a ventilação mecânica não invasiva ou a oxigenoterapia de alto fluxo por
cânulas nasais têm mostrado benefícios clínicos, sendo estratégias importantes no tratamento
dos doentes mais críticos. As recomendações têm procurado salientar a necessidade de
realização deste tipo de procedimentos em quartos ou áreas de pressão negativa, com
condições técnicas adequadas e utilizando-se equipamentos de proteção individual
apropriados (DGS 2020d; Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos 2020).
Segundo as recomendações vigentes, os doentes infetados deveriam, sempre que possível,
ser mantidos em locais com pressão negativa relativamente a espaços adjacentes onde se
encontrem pessoas não infetadas (CDC 2019; DGS 2020b; REHVA 2020). Essas
recomendações são a base da decisão das entidades políticas e sanitárias de procurar separar
os doentes em zonas COVID e não COVID (DGS 2020b). O uso da pressão negativa evita o
transporte de microrganismos e consequente risco de contaminação ambiental e interpessoal.
Para isso ocorrer é necessário, por exemplo, assegurar locais com ventilação permanente dos
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espaços através da introdução de 100% de ar exterior, com taxas de renovação não inferiores
a 10 renovações por hora, com presença de equipamentos que realizem a extração de ar de
forma permanente dos espaços e onde existam filtros absolutos HEPA. Deve também
considerar-se os locais e direção da extração de ar contaminado, que deve ser realizada em
condição de segurança, para longe do edifício ou de edifícios subjacentes. Ao internar os
doentes em áreas com pressão negativa é necessário haver adufas e zonas de transição
COVID/não COVID, com vista a, por exemplo, evitar que o ar contaminado seja transferido para
áreas e facilitar a remoção dos equipamentos de proteção individual por parte dos profissionais
de saúde. Para além do referido, o planeamento de circuitos de deslocação e fluxos
hospitalares para os doentes infetados é essencial, com vista a garantir a separação efetiva de
doentes em áreas administrativas, salas de espera ou áreas clínicas (CDC 2019; DGS 2020b;
REHVA 2020).
Outro aspeto relevante associado às vias de contágio decorre da contaminação do ambiente
do doente e como tal das superfícies hospitalares. O tempo de sobrevivência do vírus em
superfícies não é ainda consensual, sendo apontado um período de, pelo menos 48 horas,
estando dependente de condições ambientais, como a temperatura ou humidade locais. Essas
superfícies podem constituir um reservatório para o vírus caso não sejam devidamente
higienizadas. Todas são potenciais veículos de contágio mas, o risco varia com a frequência
da utilização destas. Locais de toque frequente ao longo do dia como maçanetas de portas,
interruptores de luz, telefones, teclados de computadores, mesas, bancadas, cadeiras, entre
outros, são de alto risco de transmissão (DGS 2020c).
A higienização dos equipamentos e ambiente hospitalar tornou-se, assim, ainda mais relevante
no contexto da pandemia COVID-19, devendo seguir normas e planos bem definidos pelos
Serviços de Instalações e Equipamentos dos hospitais. É essencial que essa higienização seja
realizada por pessoal qualificado, com produtos adequados e adaptados às superfícies
existentes. Esta deve ocorrer sempre no sentido de cima para baixo e das áreas mais limpas
para as mais sujas. A frequência de limpeza deve também variar consoante o risco expectável
de contágio, sendo que superfícies de contacto frequente devem ser higienizadas mais vezes
durante o dia (DGS 2020c; ECDC 2020).
O internamento de doentes com COVID-19 teve um impacto relevante na saúde mental
individual. O conhecimento do diagnóstico da infeção provoca, em alguns doentes, sentimentos
de descrença e choque, bem como uma sensação inevitável de risco de vida. Muitas vezes
essa notícia é acompanhada do diagnóstico e isolamento de outros familiares, promovendo
sentimentos adicionais de culpa e abandono. Está descrito o impacto negativo desta doença
na saúde mental, potenciando ou agravando patologias do foro psiquiátrico como a depressão
ou a ansiedade. A necessidade de isolamento é percecionada como se se tratasse de um
cárcere e as condições disponíveis nesses locais nem sempre facilitam uma mudança de
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pensamento. A sensação da ausência de tratamentos adequados, a hospitalização prolongada
e a falta de apoio de familiares e amigos elevam os níveis de ansiedade e dificultam o processo
terapêutico do doente (Sahoo et.al. 2020). A resposta pandémica focou-se inicialmente na ação
terapêutica, pondo um pouco de parte a visão holística vigente do modelo biopsicossocial da
doença. Neste momento procura-se, após uma resposta inicial mais dirigida à visão biológica
da patologia, também focar nas componentes psicológicas e sociais que têm um papel fulcral
no tratamento do doente (Wainright e Low 2020).
A sobrecarga dos profissionais de saúde nesta época pandémica também não permite um
apoio personalizado adequado. Na tentativa de minimizar o contágio hospitalar, maximizar o
tempo e reduzir os gastos com equipamento de proteção individual, os profissionais de saúde
procuram condensar as atividades a desenvolver, potenciando o isolamento do doente, dado o
menor tempo de contacto com este pela redução das entradas nos quartos (Fan et.al. 2020).
Assim, torna-se essencial refletir sobre esses aspetos e procurar soluções estruturais que
reduzam o efeito segregador dos isolamentos hospitalares. Como tal, estratégias de
calendarização de cuidados fornecidos aos doentes poderão trazer alguma previsibilidade ao
seu dia. A existência de portas de vidro ou janelas que permitam a visualização para o interior
dos quartos permite uma maior vigilância dos doentes. A disponibilidade de meios de
comunicação adequados (por exemplo tablets ou telemóvel) poderão facilitar contactos
adicionais com os profissionais e família e resolução mais célere de problemas que venham a
surgir. Por outro lado, a disponibilização de meios de entretenimento, como música, televisão,
jornais ou livros digitais e jogos online, poderão facilitar uma ocupação dos tempos mortos e
um enfoque noutros aspetos que não a própria doença. A existência de internet grátis nos
hospitais aos seus doentes torna-se essencial, obrigando à criação de condições adequadas
para esse acesso (Fan et.al. 2020).
A construção de futuros edifícios ou áreas com fins de prestação de cuidados de saúde deve
considerar o bem-estar pessoal tanto de profissionais como utentes, como algo essencial no
processo terapêutico. Torna-se essencial criar ambientes mais humanos, adaptáveis sempre
que possível às necessidades particulares individuais, mantendo sempre a segurança
necessária à prestação de cuidados médicos especializados (Tokazhanov et.al. 2020).
As infraestruturas de saúde em Portugal estão envelhecidas e subdimensionadas, em muitos
casos, para a população que servem (Campos 2017). Numa situação de sobrecarga dos
cuidados de saúde devida à pandemia, a readaptação dessas estruturas é difícil e onerosa.
Contudo, a urgência da resposta levou muitas instituições a enveredar pela criação de
estruturas temporárias em pré-fabricados, pela reformulação de zonas pré-existentes ou, em
conjunto com as entidades locais, pela criação de hospitais de campanha em grandes espaços
como pavilhões, estádios ou parques de estacionamento (Tokazhanov et.al. 2020).
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No futuro, com vista à resolução destes problemas, a construção modular tem sido apontada
como uma possibilidade, permitindo a montagem rápida de edificações em saúde ou a
adaptação das pré-existentes. Esse tipo de construção poderá permitir ajustes temporários,
adaptados a eventos específicos, locais ou nacionais (Tokazhanov et.al. 2020). Outro aspeto a
considerar no processo de criação ou adaptação de instituições de saúde é a qualidade de ar,
sendo importante o planeamento de circuitos que impeçam riscos de contágio intra-hospitalar
por agentes infeciosos transmitidos por via aérea (CDC 2019; DGS 2020b; REHVA 2020;
Tokazhanov et.al. 2020). A decisão do tipo de materiais a utilizar no processo de construção é
também muito relevante, quer pelos riscos de alguns materiais permitirem a persistência vírica
durante bastante tempo e consequente contágio, bem como pela necessidade de serem
suficientemente resistentes aos processos de higienização frequente. Materiais à base de cobre
ou pouco porosos têm sido apontados como de menor risco, em contraposição com o vidro,
plástico ou materiais porosos, impedindo a sobrevivência prolongada de vírus e bactérias
(Marquès e Domingo 2020; Tokazhanov et.al. 2020). Ainda em relação às superfícies, a
utilização de novas tecnologias “hand-free” com reconhecimento de voz ou facial, o uso de
cartões para abertura de portas, a presença de sensores de movimento, entre outros, permite
a redução do contacto com as superfícies. Para além do já referido, a integração de espaços
verdes nos meios hospitalares, acessíveis aos utentes dessas instituições, tem sido apontado
como um fator essencial para promover uma melhoria da saúde mental destes e reduzir a
ansiedade/stress associado ao processo de internamento (Tokazhanov et.al.

2020).

A pandemia COVID-19 traz desafios para o futuro, levando-nos a refletir como preparar e
reforçar as instituições de saúde para novas exigências e necessidades. Torna-se essencial
promover pontes entre áreas de saber e conhecer de forma profunda as reais necessidades de
uma comunidade, no sentido de criar edifícios capazes de permitir que se forneçam os
melhores cuidados de saúde possíveis. O desenvolvimento de novos projetos hospitalares deve
procurar quebrar com a visão atual do que é uma instituição de saúde e procurar trazer novas
soluções, que reflitam as necessidades atuais e futuras dos utilizadores desses edifícios.
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Webinar sobre Arquitectura humanitaria e unidades de saúde para o
COVID-19
4 - Pandemia e Arquitectura: considerações de um passado recente,
mas pouco presente*

*estas notas foram redigidas com base na comunicação oral, pelo mesmo autor, em
02.07.2020.

Vive-se, neste momento, uma situação que diversas vezes foi considerada inédita, sem
precedentes ou, inclusivamente, como o acontecimento mais marcante dos últimos séculos.
Serão, seguramente, palavras hiperbolizadas, mas que demonstram uma relação com o
conhecimento do passado, e até com a actualidade de um passado recente. São também um
espelho de que a memória é mais dilatada no tempo, não sendo – no limite – um tempo útil.
Do ponto de vista da arquitectura, ou da história da arquitectura, os edifícios tendem a ser
marcas no território de um conjunto de acontecimentos que, para além do arquitecto e dos
restantes projectistas, são também marcas sociais, políticas, científicas e económicas. Tal
como o tronco de uma árvore, os seus círculos são inegáveis traços de momentos históricos,
onde aquele edifício foi projectado e construído. Ao mesmo tempo, várias folhas (a existirem)
mostram a evolução do pensamento do arquitecto, em justaposição com as suas experiências,
em conjunto com textos de apoio de outras instituições, ou de clientes, ou ainda com pareceres
técnicos que compreendem um tempo e um espaço próprio. As posteriores intervenções são,
também, marcas de memória sobre estes edifícios, quer pela aniquilação, pela alteração ou
ainda pela continuação ou alteração do uso. Por fim, existe o abandono, que para além de ser
um testemunho de memória, o é, ao mesmo tempo, um sinal dos tempos e das relações com
o passado. Não deixam de ser, também, edifícios que desafiam os limites entre a ciência e a
arquitectura (Frampton, 2015).
Do ponto de vista da ciência, ou da história da ciência, as abordagens do tempo são diferentes,
pela sua aparente imaterialidade e, até, mudança. Enquanto que a arquitectura está mais
próxima de uma metamorfose visível, palpável, térrea e espacial, a ciência debate-se e constróise em bastidores ou por canais mais herméticos. Este tempo é, assim, e exclusivamente nesta
perspectiva, quase assíncrono. A arquitectura demora até à sua materialidade, e a ciência
demora na sua construção testada e avaliada. Logo, o caso dos sanatórios ou dos hospitais
especializados são dois tempos assíncronos num só metrónomo, mas que tendem se alinharse, de forma simbiótica.
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Existem edifícios que, pela sua génese, construção de programa, tempo e espaço que são
espelhos de uma evolução científica, em constante mutação, e cuja(s) velocidade(s) são
dependentes e, até um certo ponto, como que vicariantes. O caso dos sanatórios para a
tuberculose, nomeadamente depois do princípio do século XX até aos anos 50 do mesmo
século, é ilustrativo destas duas ciências e de como, em conjunto, a duas profissões se aliam
dois objectivos: a profilaxia e o tratamento da peste branca.
Mormente a utilização de metáforas mais ou menos orgânicas – a arquitectura para a
tuberculose ou a arquitectura contra a tuberculose – (Avelãs Nunes, 2017) que, embora
aparentemente opostas tinham, na época, significados semelhantes. Mas poder-se-á utilizar
estas mesmas expressões para esclarecer a sua importância e as suas vicissitudes
arquitectónicas (Avelãs Nunes, 2019a).
A arquitectura desempenhou um papel crucial nas questões espaciais (Adams, 2008). Num
primeiro lugar, refere-se a questão da distribuição espacial ou, até, na espacialidade, porquanto
elemento de segregação física (e psíquica) entre pessoas. Sendo a arquitectura, por
excelência, a disciplina que regra ou pauta ou ainda faz funcionar tanto a fluidez como as
barreiras, e tendo em conta a contagiosidade da tuberculose através, principalmente, de via
aérea e por proximidade, a sua importância no combate ao contágio e proliferação é crucial.
Um exemplo mais próximo no tempo é a utilização do vidro, nos locais de atendimento ao
público em edifícios do estado que, ainda hoje, podem ser encontrados. Eram barreiras
transparentes, onde era possível todo o contacto visual entre os utilizadores, mas cujo vidro era
dotado de uma pequena perfuração, normalmente circular, seguida de um positivo em vidro
com maior perímetro, imediatamente aposto. Estes planos verticais eram símbolos de
segurança no atendimento ao público quando, nos anos 20 e 30 do século XX, as telefonistas
foram grandes vítimas de tuberculose (Neves, 1937).

Imagem 1 e 2 – Exemplos vidros de protecção contra gotículas. Locais não identificados, mas relacionados com
estruturas de atendimento a doentes potencialmente tuberculosos (dispensários). Fonte: colecção privada, c. 1960/1970.
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Esta é uma ilustração, entre várias (Colomina, 2019), que permite compreender o papel da
arquitectura para evitar a proliferação da doença, como barreira (impermeável) entre doentes
e sãos. Mas, alargando a escala, foram planeados e construídos edifícios em forma de
sistemas, para recolher, abrigar e até circunscrever um espaço entre os sãos e os doentes, ou
seja, um limite perimetral de contágio perante a cidade. O caso do Sanatório Sousa Martins,
construído na primeira década do século XX, é também um postal desta época. Mormente
edificado na cercania da cidade da Guarda, estava justaposto ao tecido urbano. Nas primeiras
décadas, tal como outros na mesma situação, foi assombrado pelo sentimento de insegurança
por parte dos guardenses, pois a permeabilidade de um sanatório fechado era posta em causa.
Rapidamente, passou a ser um local de segurança, pois a construção de uma vedação permitiu
um rigoroso controlo de acessos, e assegurou um espaço mais fechado e mais isolado. Ao
mesmo tempo, um jardim de grande escala foi construído, também como terapia coadjuvante
da tuberculose e como profilaxia, aumentando a área de circulação e de convivência, e
permitindo a segregação dos seus utilizadores. Naturalmente, também questões científicas
foram consideradas para a génese e o propósito deste espaço, nomeadamente a purificação
do ar e, a respeito das cercanias, para evitar o confronto visual entre os doentes tuberculosos
do sanatório e os transeuntes da cidade (Avelãs Nunes, 2019).
É, tal como o vidro do atendimento, uma arquitectura anti-tuberculose, numa primeira acepção,
pois evitava o contágio, funcionando como a melhor forma de isolamento – uma profilaxia
espacial (Kisacky, 2017).

Imagem 3 e 4 – O Sanatório Sousa Martins, vista geral. Note-se a cidade da Guarda nas proximidades. Ao lado, um
dos portões de acesso ao mesmo sanatório. Fonte: colecção privada, c. 1920; Delcampe.net (postal).

A ciência, e em particular a ciência médica, estava – nesta mesma época – já dotada de um
conjunto de elementos de diagnóstico, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de
vista do conhecimento de facto da doença. Almejava-se uma cura da doença, mas todos as
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drogas propagadas na época, e experimentadas entre médicos (e alguns charlatões) foram
consideradas inúteis. Não havia qualquer elemento químico, ou até conjunto de terapias, que
se percebiam realmente eficazes, quer na prevenção (pela vacinação, por exemplo), quer
também no próprio tratamento. Assim, a arquitectura foi capaz, através dos seus arquitectos, e
através de programas médicos que sempre procuravam acompanhar as tendências
internacionais, de temporariamente substituir a terapia clássica, pela medicina e pela farmácia
tout court. Pode, assim, assumir-se para utilização neste contexto da expressão arquitectura
para a tuberculose.
O papel dos sanatórios nesta tentativa de tratamento dos tuberculosos foi imperioso para
garantir um arsenal de resposta à doença. Assim, edifícios baseados num eixo (edifício - galeria
de cura - jardim) permitiam, através de uma rigorosa estrutura de controlo e vigilância, que os
doentes usufruíssem do ar puro, da alimentação, do repouso e da helioterapia (exposição
solar). Estes postulados, vigentes durantes décadas, foram condicionalismos na escolha do
local e, também, para o funcionamento interno do sanatório. O apetrechamento do sanatório
com salas de Raios-X, cirurgias ou outros tratamentos médicos tornaram-no, desde cedo, num
espaço tecnocientífico. A imagem do sanatório passou de impura, de possível foco de contágio,
de espaço permeável à doença, para uma imagem de segurança por proximidade. Estar-se
perto de um sanatório significava um sinal de possibilidade de tratamento. Como tal, a sua
imagem de assepsia, de desenvolvimento tecnológico, e não de prisão ou de hotel, era também
importante para o próprio tratamento. Diferentemente de um hospital, os espaços ajardinados,
os jardins de inverno, as salas de cinema, as áreas comuns que permitiam programados
momentos lúdicos e, também, as salas de tratamento médico mostram um programa rígido
comportamental como auspício de algum tratamento. Todas estas realidades funcionavam ao
mesmo tempo, mas com regras próprias de sociabilização de controlo mútuo.
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Imagem 5– Projecto de M. Montalvão, em 1954, para um novo acesso ao Sanatório Sousa Martins. O primeiro
contacto com o exterior (e acesso ao interior) tornou-se importante como imagem do sanatório. Fonte: SIPA, s/r.

Com a descoberta de químicos eficazes para “estancar” o contágio (com os tuberculostáticos)
e com outros desenvolvimentos na década de 50 do século XX, o papel dos sanatórios no palco
do contágio e do tratamento passa para um segundo plano, deixando de ser os protagonistas.
O uso do sanatório como tal deixa de fazer sentido, passando rapidamente a edifícios mudos,
ou através da conversão para outros sistemas (hospitais psiquiátricos, hospitais gerais ou
hospitais especializados), ou através de um silencioso declínio, perante as suas ruínas.
Passaram a ser memórias de uma das mais importantes doenças do século XX que, no século
seguinte, ainda existem ecos do seu perigo. Agora tratável e controlável, em grande parte das
suas manifestações, a tuberculose pode ganhar resistências aos tratamentos disponíveis,
abrindo um novo ciclo onde a arquitectura pode ser importante, nas suas funções.
Actualmente, em plena pandemia de COVID-19, as dimensões da arquitectura ganham um
novo impacto nas imagens que os noticiários fazem chegar. São, e continuam a ser, as
questões espaciais que estão em jogo: a profilaxia por um rácio de proxémia. A relação que se
estabelece, ao nível da gestão e o do uso do espaço entre os indivíduos, ainda não obrigou a
uma replicação do funcionamento urbano em espaços de isolamento, tal como acontecera com
o Sanatório Sousa Martins. Não são, de todo, a tuberculose e as infecções por COVID-19
comparáveis, pois o seu tempo (e o seu espaço) são obtusamente diferentes, e
desenvolvimento científico subjacente é imparagonável. Mas a árvore, agora despida, num
tempo utilitário (e não útil) não deixa de ser um retrato de uma pandemia, onde a arquitectura
tentou, por diversas formas, medicalizar um espaço e configurar espaços humanizados.
Foram sobre estes (e outros mais) desafios que os alunos do Mestrado Integrado em
Arquitectura da Universidade da Beira Interior se debruçaram. Neste sentido, o tempo que
imprimiram nos seus projectos levantou o véu de uma série de preocupações espaciais e
programáticas que, anteriormente, poderiam não suscitar devida atenção. As questões da
convivência, da relação interior-exterior, da importância da luz (já como terapia ou profilaxia),
entre as demais constrições que edifícios próprios para doenças altamente contagiosas não se
sobrepuseram a um carácter mais digno e mais humano, que o projecto deve sempre
contemplar. Mormente exercícios livres de pensamento pelo desenho, levantaram uma série
de questões prementes para responder a desafios actuais e que, doravante, marcarão a sua
forma de projectar.
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5 - Arquitectos… sempre os últimos?
Esta pequena reflexão tem um carácter intuitivo e um grau de sensibilidade conjugado com a
nossa experiência da prática da arquitectura, das últimas três décadas, e dos parcos
conhecimentos da história, teoria e crítica da arquitectura.
No passado mês de Agosto, Jacques Herzog escreve para David Chipperfield. Neste texto, o
arquitecto suíço, reflecte sobre o papel da arquitectura, a sua possível influência na sociedade
contemporânea, as questões tipológicas e programáticas, assim como os requisitos
tecnológicos, cada vez mais importantes na definição final da obra construída. Para fazermos
um enquadramento, tendo em conta a pandemia, Herzog escreve:
“Obviamente, os arquitetos sempre dizem que aprendem com seus projetos. Mas, neste caso,
não é simplesmente uma conversa fiada. A saúde é um campo totalmente negligenciado. Os
arquitetos raramente tinham permissão para se envolver e, se o fizessem, não conseguiam
transformar o hospital num lugar digno e habitável. Você consegue pensar nalgum hospital
construído desde 1945 que faça isso? Um lugar que ofereça ambientes para cuidadores e
pacientes que podem ajudar a tornar os momentos difíceis de suportar mais suportáveis? Na
verdade, na maioria das vezes, é exatamente o oposto. Até mesmo algumas das clínicas mais
bem equipadas do mundo em termos médicos são frequentemente caixas enfadonhas,
monstros feios que se tornam ainda mais feios com a proliferação de extensões. E na atual
pandemia, esses lugares feios, a negligência e a incapacidade global da política, da medicina
e da sociedade para lidar com a situação tornaram-se dolorosamente visíveis nas reportagens
na TV.”
Ao longo da história, todos reconhecemos, que a época do Renascimento, terá sido,
porventura, a mais interessante e profícua ao nível das artes. Quando designamos artes,
assume-se, sem problemas todo o tipo de artes.
Quando pensamos em arquitectura e movimentos ou correntes do século XX, percebemos
rapidamente que esta se atrasa relativamente ao pensamento e reflexão. Podemos dar conta
sobre esta matéria no Expressionismo, no Pós-Moderno, no Desconstrutivismo, no PósEstruturalismo e na Ecologia. Esta última palavra é fulcral para o entendimento da nossa
preocupação. Desde os anos 70, do século passado que as questões climatéricas, da
construção, da pegada ecológica têm sido debatidas nos mais amplos fóruns. A arquitectura,
mais uma vez, demitiu-se do debate, da intervenção; só neste século o assunto se tornou
“moda”, assim, a sustentabilidade e o eco-urbanismo lideram alguns “ideólogos” da
arquitectura.
Durante estes meses de pandemia percebemos que os meios de informação, sejam eles
escritos ou visuais, entrevistaram centenas de pessoas. Mais uma vez se percebeu que o país
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é feito de burocracia, de instituições, de associações. Não tínhamos a capacidade de
conhecimento sobre presidentes, vice-presidentes, directores, sub-directores, chefes, subchefes; uma panóplia sem fim de cargos de chefia, algo de um país sub-desenvolvido. De todas
estas entrevistas e artigos, não se ouviu falar um arquitecto.
A pandemia mudou a nossa vida, no geral e no particular. O tele-trabalho, o serviço nacional
de saúde, a tele-escola são exemplo de uma transformação radical na sociedade. Mas as
questões económicas, sociais e sanitárias, que afectam todos os cidadãos, obviamente, mais
uns do que outros, pois nas crises há quem tire dividendos, são fenómenos que têm de ser
resolvidos de maneira séria e correcta, com coragem dos decisores políticos.
Mas a pandemia, não se resume apenas num alerta para estas matérias; a arquitectura tem de
repensar espaços, tipologias e programas.
O Professor Nuno Martins, no ano lectivo de 2019/20, aquando do início da pandemia,
proporcionou aos alunos um trabalho que deu conta desta problemática. Foi uma forma de
reflexão e de espírito crítico, com resultados interessantes; mas fundamental foi o tipo de
abordagem e da relação que o arquitecto deve e tem que ter perante os problemas
contemporâneos.
Todos percebemos, que um projecto demora vários meses a ser elaborado, as aprovações
demoram mais tempo, e a construção uma eternidade. Esta décalage de tempo torna a
arquitectura a última das artes a ter reacção; até porque os arquitectos precisam de um primeiro
estímulo dos filósofos, dos pintores… dos pensadores em geral. É preciso pensar mais rápido,
desenhar mais rápido, construir mais rápido.
Toda a gente percebe, que nesta pandemia, o espaço é fundamental, não se percebe porque
não existe uma reflexão crítica sobre esta “matéria”.
Setúbal, Dezembro 2020.
Miguel Santiago – Arquitecto, Professor da UBI, CIAUD-UBI
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6 - Co-construção de Espaços Arquitetónicos Narrativos em Contexto
Hospitalar: um convite da psicologia à arquitetura em tempos de
pandemia COVID-19

O crescente número de estudos sobre a relação entre os espaços construídos (interiores e
exteriores) e a saúde e bem-estar (e.g. Thompson, 2013; Wilkie, Townshend, Thompson, Ling,
2018) demonstram a inevitável importância do diálogo e cooperação entre a arquitetura e outras
áreas, nomeadamente a psicologia. Este texto surgiu a partir de um exercício de diálogo entre
a arquitetura, medicina, biologia e psicologia sobre projetos de estruturas hospitalares de apoio
a doentes COVID-19 durante a Pandemia SARS-Cov-2, em 2020. Pretende-se, assim,
contribuir para a construção de ambientes mais humanizados, onde pessoas com graves
problemas de saúde, que exigem isolamento, seus familiares, amigos e profissionais de saúde
se possam sentir mais seguros e melhor, enquanto pessoas na sua globalidade, apesar das
circunstâncias de fragilidade e risco com que se confrontam.
1. Interação entre espaços arquitetónicos de saúde e bem-estar
Os espaços arquitetónicos influenciam o funcionamento psicológico e, por outro lado, são
também uma projeção de configurações emocionais e de personalidade. A forma como a
pessoa se sente, as suas experiências e história de vida influenciam a forma como perceciona
e experiencia o(s) espaço(s).
O conhecimento sobre o design de saúde baseado em evidências teve um grande
desenvolvimento, demonstrando que ambientes físicos bem projetados contribuem fortemente
para hospitais mais seguros, com menos infeções hospitalares, ambientes mais curativos para
os pacientes e, ainda, melhor trabalho da equipa (Ulrich et al., 2008).
Os resultados alertam, por exemplo, para a importância de quartos individuais, sistemas de
ventilação eficazes, bom ambiente acústico, iluminação adequada, design dos equipamentos,
“vistas” do quarto e planeamento de espaços de trabalho (Ulrich et al., 2008). As variáveis do
ambiente relacionadas com os resultados em saúde, tanto no que diz respeito aos usuários
como a nível organizacional, são, sobretudo, relativas ao ambiente visual (29%), ambiente de
áudio (20%) e design do quarto dos doentes (20%) (Brambilla et al,2019).
Destacam-se, a seguir, alguns aspetos que se poderão considerar no planeamento de espaços
arquitetónicos de tratamento de problemas de saúde, a par de normas e de outros aspetos
mencionados na literatura, obviamente.
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1.1.

Luz e interação com a natureza proporcionada pelo espaço

Os efeitos da luz dos espaços arquitetónicos são robustamente sustentados na literatura ao
nível do estado de ânimo e funcionamento cognitivo. Ulrich, já em (1984), constata, num estudo
sobre a recuperação após cirurgia, que doentes com um quarto com vista para uma paisagem
natural tinham menos dias de internamento pós-operatório e tomavam menos analgésicos do
que os que tinham quartos com vista para paredes e edifícios. A interação com ambientes
naturais, incluindo a mera observação dos mesmos, reduz significativamente o stress e
apresenta benefícios para ao nível da saúde mental e bem-estar (Jo, Song & Miyazaki, 2019;
Thompson et al., 2012).
Estes dados remetem para a necessidade de se considerar o potencial terapêutico do
planeamento dos espaços e, concretamente, da luz e “vista” das janelas de espaços de
tratamento e recuperação.
1.2.

Espaço arquitetónico e contacto social

A organização do espaço arquitetónico tem efeitos claros e facilmente visíveis nos
comportamentos e interação social. Sendo a interação e apoio social central no bem-estar e na
recuperação de saúde, é fundamental considerar esta dimensão no design de espaços
hospitalares (Davidson et al. 2007). O planeamento de espaços que possibilitem ao doente
poder socializar, comunicar de forma verbal e não verbal, ver, encontrar e ter contacto com
outras pessoas, nomeadamente as que lhe são significativas é um aspeto essencial para o bem
estar, dignidade e recuperação.

1.3

Acessibilidade dos espaços e promoção da autonomia

Os seres humanos nascem dependentes e precisam de alguém que cuide, conquistando
progressivamente autonomia, que é uma fonte essencial de bem-estar e realização (Deci &
Ryan, 2013). A construção e preservação da autonomia ao longo do ciclo de vida, numa
dinâmica arquitetura incompleta da ontogenia humana (Baltes, 1987), é central para o bemestar e dignidade humana. Trata-se de um percurso em que plasticidade, dentro dos limites das
características da espécie humana e genéticas de cada pessoa, é crescentemente
reconhecida. Essa plasticidade depende das circunstâncias, das interações, da cultura e de
inúmeros fatores, entre os quais as características dos espaços arquitetónicos. A construção
de espaços arquitetónicos acessíveis é, assim, essencial para a promoção do bem estar,
especialmente para pessoas que devido à idade, handicaps físicos, cognitivos, sociais e /ou
sensoriais ou problemas de saúde transitórios, permanentes ou progressivos, têm limitações
em termos de autonomia. O ambiente e desenho dos espaços pode compensar ou minimizar
perdas fomentando o seu bem-estar.
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1.4

Planeamento e estética dos espaços e bem-estar

O ambiente físico construído (casas, prédios, ruas, espaços abertos e infraestruturas), a sua
qualidade e estética, entre outros fatores e interações, influencia o bem estar e saúde mental
das pessoas e das comunidades. O impacto dos espaços construídos na saúde física encontrase mais robustamente analisado do que a o nível da saúde mental. Contudo, estudos como os
de Núñez-González at al. (2020) e de Smith, Metcalfe e Lommerse (2012) abordam os efeitos
dos ambientes arquitetónicos construídos na saúde mental.
2. Espaços arquitetónicos e pandemia COVID-19
A declaração de situação de pandemia da doença infeciosa COVID-19, provocada pelo novo
coronavírus SARS-CoV-2, pela World Health Organization (WHO) a 11 de março de 2019 levou
à adoção de várias medidas de controlo profilático da pandemia. Entre as várias medidas
destaca-se

a necessidade de distanciamento social, dado elevado grau de transmissão do

SARS-CoV-2 pelo contacto próximo com pessoas infetadas ou através do contacto com
superfícies ou objetos contaminados (OMS 2020). A necessidade medidas de distanciamento
entre as pessoas, nomeadamente em espaços fechados, exigiu profundas alterações na gestão
dos espaços arquitetónicos públicos e privados. A necessidade de arejamento e luz conduziu
a uma revalorização, descoberta e reinvenção de espaços de projeção e ligação ao exterior,
nomeadamente, janelas, varandas e espaços exteriores.
2.1. Infra estruturas de prestação de cuidados e visitas
As infraestruturas de saúde e prestação de cuidados passaram a ter uma capacidade muito
mais reduzida, em função de sua área e arejamento e novas normas de organização da
circulação. A limitação e restrição de visitas foi uma medida adotada pela generalidade das
infraesturas hospitalares e estruturas residenciais para pessoas idosas/ lares da terceira idade.
Sendo a interação e apoio social, umas aspeto central na recuperação da saúde e qualidade
de vida (Davidson et al. 2007), a reinvenção de formas de visita e contacto com familiares e
pessoas significativas a pessoas mais vulneráveis que se encontram internadas tem sido um
desafio, no qual a arquitetura, em diálogo com outras áreas poderá ser determinante para a
preservação d a dignidade e qualidade de vida.
2.2. A casa “multifunções” como fator protetor e de risco
Com a pandemia, os espaços privados, nomeadamente “ a casa” passou a ser um espaço
muito mais ocupado e “vivido” tornando-se o espaço de trabalho para muitos que passaram a
situações de teletrabalho, de estudo, para muitos crianças e jovens que passara a ensino
online, adultos desempregados, pessoas idosas e pessoas doentes e para pessoas com a
Covid-19 em tratamento, recuperação ou isolamento priofilático. Esta tendência, mais
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acentuada nos períodos de confinamento, foi transversal a toda a pandemia. As casas
tornaram-se assim, para muitas pessoas de diferentes idades o único espaço em que dormiam,
comiam, trabalhavam, praticavam desporto e socializavam (Amerio et al, 2020). Esta alteração
poderá alterar a relação da pessoa e da família com a casa e o papel da mesma na vida da(s)
pessoa(s).
Amério et al. (2020) numa investigação com estudantes universitários em Itália, um dos países
Europeus mais assolados pela pandemia COVID -19, constatou que as a precariedade das
residências se encontrava associada a um maior risco de sintomas depressivos e piores
desempenhos em termos de trabalho / estudo.
O contexto de pandemia reitera o papel central das características das casas e planeamento
de espaços na saúde. Se, por um lado, melhores condições habitacionais funcionaram como
um fator protetor, casas com más condições e reduzidas áreas revelaram-se fortes fatores de
risco, nomeadamente em famílias disfuncionais e com situações de violência doméstica, maus
tratos e abusos. Zonas com piores condições habitacionais apresentam maior incidência e
mortalidade associada ao COVID-19 (Ahmad et al., 2020). Estes resultados alertam para o
fundamental da arquitetura no tratamento e prevenção de doenças.
3. Proposta de co-construção de espaços narrativos entre a arquitetura e psicologia
O diálogo interprofissional em torno projetos arquitetónicos implica uma visão partilhada e
poderá fomentar a conciliação de normas de construção, estética, segurança, acessibilidades,
em soluções inéditas para a construção de projetos mais humanos. A inclusão nestes diálogos
dos potenciais usuários poderá ser um contributo fundamental para potenciar a humanização
dos espaços, o seu potencial terapêutico, de bem-estar e funcionalidade. Esta proposta poderá
enquadrar-se na ideia global de centrar o desenho de infraestruturas e equipamentos
hospitalares nas pessoas apresentada por exemplo, por Cifter & Cifter (2017).
Nesta linha seguem-se, desde uma perspetiva psicológica e em relação aos projetos dos
estudantes de arquitetura da UBI, que nos reuniram em torno deste tema, duas propostas:
I.

Conhecer as narrativas e perceções dos usuários e potenciais utilizadores dos
espaços arquitetónicos. Ou seja, explorar a experiência, visão e perspetiva de
quem vai usar e dar vida ao espaço. Será necessário que a pessoa tenha contacto
/experiencie o espaço e circule pelo mesmo. Esta visita poderá ser feita fisicamente
(se possível), através da planta ou maquete (o que será um exercício cognitivamente
exigente e não exequível para todos) ou através de realidade virtual, por exemplo).
A seguir, explorar experiência através de questões como: O que sentiram no
espaço? O que lhe recordou? Como gostaria que fosse? O que tem para contar do
espaço e da sua experiência no mesmo? O que lhe agradou? Quais as dificuldades
que sentiu?
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II.

Dar margem à personalização do espaço. Criar um espaço humanizado, além
de outros elementos, implica que a pessoa tenha o poder de decidir e colocar
elementos pessoais e significativos adaptados às suas vivências, potencialidades
e limitações.

Os espaços fazem parte da narrativa de cada pessoa, “aminha casa”, “a minha escola”, “o largo
onde brincava.” e a sua construção e reconstrução e atribuição de significados psicológicos,
influenciam o impacto psicológico dos mesmos. O ambiente hospitalar tem impacto sobre o
bem-estar e o processo de recuperação dos pacientes. Construir a ideia de que um projeto
arquitetónico hospitalar, além de cumprir as normativas sanitárias,

pode incorporar novos

conceitos como ambientes terapêuticos, espaços de tratamento e de cura, design e, apar isso,
incorporar o diálogo inter profissional e dos usuários, poderá

permitir a construção de

ambientes mais humanizados e melhorar a experiência do paciente, dos profissionais e
familiares.
Este texto pretende ser um convite da psicologia para a arquitetura ouvir as narrativas das
pessoas, neste caso concreto, os doentes COVID-19, profissionais das Unidades, familiares e
comunidades. A recolha de elementos narrativos e sua articulação e operacionalização com o
projeto arquitetónico

poderá exigir a otimização do diálogo e criação de Equipas entre

Arquitetos e Psicólogos Esta dinâmica poderá permitir a construção de espaços que facilitem a
integração de experiências de doença e internamentos nas vivências de cada um na sua
história de vida, da qual, também fazem parte momentos de saúde e doença.

Referências
Ahmad K., Erqou S., Shah N., Nazir U., Morrison A. R., Choudhary G., et al. (2020). Association of poor housing conditions with
COVID-19 incidence and mortality across US counties. PLoS ONE 15(11). https://doi. org/10.1371/journal.pone.0241327
Amerio, A., Brambila, A., Morganti, A., Aguglia, A., Bianchi, D., Santi, F., Constantini, L., Odone, A., Costanza, A., Signorelli, C.,
Serafini, G. Amore, M & Capolongo, S. (2020). COVID-19 Lockdown: Housing Built Environment’s Effects on Mental Health,
international Journal of Environmental Research and Public Health, 17(16). DOI: 17 (16): 10.3390/ijerph17165973
Baltes, P. B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and compensation as foundation
of developmental theory. American Psychologist, 52(4), 366–380.
Brambilla A., Rebecchi A., Capolongo S. (2019). Evidence based hospital design. A literature review of the recent publications
about the EBD impact of built environment on hospital occupants’ and organizational outcomes. Annali di Igiene: Medicina
Preventiva e di Comunità 31(2), 165-180. DOI: 7416/ai.2019.2269.
Cifter, A. S. & Cifter, M. (2017). A Review on Future Directions in Hospital Spatial Designs with a Focus on Patient Experience,
The Design Journal, 20 (1), 1998-S2009. DOI: 10.1080/14606925.2017.1352719
Davidson J. E., Powers K., Hedayat K., Tieszen M., Kon A., Shepard E., Spuhler V., Todres D., Levy M., Barr J. Ghandi R., Hirsch
G., Armstrong D. (2007). Clinical practice guidelines for support of the family in the patient-centered intensive care unit: American
College of Critical Care Medicine Task Force. Critical Care Medicine 35 (2), 605-622.
Deci, E., & Ryan, R. (2013). The Importance of Autonomy for Development and Well-Being. In B. Sokol, F. Grouzet, & U. Müller
(Eds.), Self-Regulation and Autonomy: Social and Developmental Dimensions of Human Conduct (pp. 19-46). Cambridge:
Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9781139152198.005

27

Jo H., Song C., Miyazaki Y. (2019) Physiological benefits of viewing nature: A systematic review of indoor experiments. International
Journal of Environmental Research and Public Health, 16,4739. DOI: 10.3390/ijerph16234739
Núñez-González S., Delgado-Ron J.A., Gault C., Lara-Vinueza A., Calle-Celi D., Porreca R., Simancas-Racines D. (2020).
Overview of “systematic reviews” of the built environment’s effects on mental health. International Journal of Environmental
Research and Public Health, 9523127. DOI: 10.1155/2020/9523127.
Smith D., Metcalfe P., Lommerse M. (2012). Interior architecture as an agent for wellbeing. Journal of the Home Economics Institute
of Australia, 19 (3), 2-9.
Thompson C.W. (2013). Activity, exercise and the planning and design of outdoor spaces. Journal of Environmental Psychology,
34, 79-96. DOI: 10.1016/j.jenvp.2013.01.003.
Thompson C.W., Roe J., Aspinall P., Mitchell R., Clow A., Miller D. (2011). More green space is linked to less stress in deprived
communities:

Evidence

from

salivary

cortisol

patterns. Landscape

and

Urban

Planning

105

(3),

221-229.

DOI:

10.1016/j.landurbplan.2011.12.015.
Ulrich R.S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224, 420–421. DOI:
10.1126/science.6143402.
Ulrich R.S., Zimring C., Zhu X., DuBose J., Seo H.B., Choi Y.S., Quan X., Joseph A.A. (2008). Review of the research literature on
evidence-based healthcare design. Health Environments Research and Design Journal. DOI: 10.1177/193758670800100306.
Wilkie S., Townshend T., Thompson E., Ling J. (2018). Restructuring the built environment to change adult health behaviors: A
scoping review integrated with behavior change frameworks. Cities Health, 2, 198–211. DOI: 10.1080/23748834.2019.1574954.
World

Health

Organization

(WHO)

(2020)

Q&As

on

COVID-19

and

related

health

topics.

Disponível

em:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub (Consultado a 05/12/2020)

Rosa Marina Afonso - rmafonso@ubi.pt
Departamento de Psicologia e Educação da Universidade da Beira Interior

28

