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O avanço desenfreado da COVID-19 no Brasil, desde sua identificação 
em março de 2020, gerou impactos no sistema de saúde principalmente 
em relação a ocupação de leitos hospitalares para o tratamento de 
pacientes, evidenciando a necessidade de preparo para tais crises, que 
apesar de raras, ocorrem. 

DesseDesse modo, buscou-se neste trabalho o estudo da a adaptação de uma 
edificação em um Hospital de Campanha (HCamp) para tratamento de 
pacientes com casos leves e moderados da COVID-19 acreditando na 
sua eficácia como resposta a crises e, para tal, foram exploradas as 
estratégias utilizadas em países severamente afetados pela pandemia.  

DentreDentre as estratégias citadas acima, e que serviram de estudo de caso 
para o projeto do HCamp, se destacam os Fangcang Shelter Hospitals 
chineses e os Alternative Care Sites (ACS) norte-americanos que 
consistem, sumariamente, em grandes edifícios convertidos em hospitais 
de campanha, possuindo como premissa a rápida adaptação, grande 
escala e baixo custo. (CHEN et al. 2020; ISERSON, 2020).

NosNos dois países, a estratégia se mostrou eficaz em prover leitos de 
suporte às estruturas tradicionais de saúde, de modo com que essas 
pudessem maximizar o atendimento a pacientes com quadros mais 
graves da infecção.

A edificação escolhida situa-se na cidade de 
Colatina, polo de saúde no noroeste capixaba, e 
foi balizada pelo guia disponibilizado pelo 
American Institute of Architects em resposta a 
crise da COVID-19.

OO guia leva em consideração fatores ligados a 
idade da edificação, sua segurança, área útil, 
abastecimento de água e disponibilidade de 
tomadas elétricas, fatores esses considerados 
importantes para a conversão. (AMERICAN 
INSTITUTE OF ARCHITECTS, 2021). 

AlémAlém disso, a edificação encontra-se num raio 
máximo de 11km dos hospitais referenciados da 
cidade, assim como a menos de 1km da BR-259, 
o que facilita possíveis transferências de 
pacientes.

À esquerda: Centro de convenções convertido em ACS. Fonte: The Architect’s Newspaper (2020) 
À direita: Fangcang Hospital do Wuhan Sports Center em fevereiro de 2020. Fonte: A Arca (2020) 
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O Centro de eventos “Arena North Star”, 
localizado na cidade de Colatina, foi o edifício 

utilizado neste estudo projetual.
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O ensaio projetual delimitou as questões relacionadas à organização 
físico-funcional do HCamp, campo que compete a arquitetura. O recorte 
dá-se pela multidisciplinaridade exigida em projetos de saúde. 

QuantoQuanto ao programa arquitetônico, esse foi levantado a partir da Nota 
Técnica de número 141 da Anvisa, que dispõe das características funcionais 
de HCamps voltados para o atendimento de pacientes com COVID-19, além 
da conhecida RDC 50º, utilizada no desenvolvimento de projetos de 
edifícios assistenciais de saúde. 

Perspectiva que mostra a 
recepção, alocada na 
entrada do salão principal 
do centro de eventos de 
modo a facilitar a 
admissão de pacientes 
referenciados. Elaborada 
todatoda em painéis de 
Octanorm, tais como 
utilizados em stands para 
eventos.

Nesta outra, é 
apresentada a circulação 
principal do HCamp. À 
direita localiza-se o setor 
de apoio técnico à 
unidade de terapia, e à 
esquerda os diversos 
módulosmódulos de leitos clínicos 
e de suporte ventilatório 
pulmonar. Todos os 
módulos também são 
executados em painéis 
de Octanorm.

A última perspectiva 
apresenta uma ala de 
leitos clínicos por outro 
ponto de vista. Tanto o 
setor de terapia quanto o 
setor de apoio técnico 
foram empreendidos a 
partirpartir de estruturas 
provisórias.

Autor (2022)Autor (2022)
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Na axonometria estão apresentados os 
principais ambientes do HCamp. Os 
ambientes identificados a partir da linha de 
chamada verde constituem o setor de apoio 
logístico, e foram alocados nos ambientes 
já existentes do centro de eventos. Isto por 
possuírem acesso a iluminação e 
ventilaçãoventilação natural e serem responsáveis 
pelas áreas de descanso e suporte a saúde 
mental da equipe assistencial.

Já os ambientes que possuem a linha de 
chamada em amarelo constituem o setor de 
apoio técnico que dá suporte aos leitos. O 
setor foi elaborado em uma estrutura móvel 
de campanha isolada, de modo a proteger a 
equipe assistencial dos contaminantes 
provenientes da unidade de terapia, 
possuindopossuindo a unidade, pressão negativa do ar 
em relação aos ambientes adjacentes.

Em relação aos demais setores, todos foram 
idealizados em estruturas provisórias e 
modulares.
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Projeto original. Fonte: FILHO (2005), modificado pelo autor.

Autor (2020)
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Os leitos aqui serão apresentados pois demonstram o cerne do 
funcionamento do HCamp. São divididos em dois tipos. 

NosNos leitos clínicos, os pacientes com casos leves da 
COVID-19 são recebidos de unidades referenciadas no 
sistema de saúde, isolados e monitorados. Caso estes 
pacientes sofram a piora no quadro da infecção, são 
encaminhados para os leitos de suporte ventilatório 
pulmonar, onde são estabilizados por até 24h até serem 
encaminhados para um hospital referência no tratamento da 
COVID-19.COVID-19.

Sendo assim, os pacientes são recebidos por unidades de 
triagem da rede de saúde, e seguem para o HCamp apenas 
quando referenciados.

Por fim, o trabalho focou na demonstração da relação 
físico-funcional dos ambientes de um HCamp e as principais 
limitações encontradas foram relativas a multidisciplinaridade 
de projetos da área da saúde, visto que o empreendimento de 
projetos desta tipologia envolvem áreas que vão além das 
atribuições que competem a arquitetura.
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Houve no mundo tantas pestes quanto guerras. E
contudo, as pestes, como as guerras, encontram 
sempre as pessoas igualmente desprevenidas

Albert Camus em “La Peste”


