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Sabe-se que as sensações de conforto e satisfação não dependem apenas de aspectos quantitativos da iluminação, mas 
também da qualidade das fontes de luz, bem como das características dos indivíduos. A despeito disso, no país, a 
concepção dos projetos de iluminação de hospitais freqüentemente se limita à satisfação das iluminâncias mínimas 
estabelecidas pelas normas.  
Isto se deve ao fato de que os aspectos qualitativos são pouco considerados pelas normativas, nas quais apenas 
recentemente foram incorporados, bem como ao despreparo dos profissionais responsáveis pelo projeto arquitetônico e às 
restrições econômicas enfrentadas pelos hospitais públicos. O papel da iluminação natural e artificial na qualificação dos 
espaços hospitalares e melhoria do estado psicológico e fisiológico dos indivíduos é geralmente ignorado.  
Analisa-se neste trabalho a importância da iluminação natural e artificial para o bem-estar dos usuários de espaços 
hospitalares, não apenas pacientes, como também funcionários e visitantes. Para tanto, foi desenvolvido o estudo de caso 
de quartos de internação de dois estabelecimentos de saúde locais: o Hospital Infantil Joana de Gusmão e o Hospital 
Regional da Grande Florianópolis. 
A realização desta avaliação abrange fundamentalmente os seguintes procedimentos: revisão bibliográfica, levantamento de 
dados dos ambientes estudados, medições In loco das iluminâncias e luminâncias natural e artificial, registros fotográficos 
dos ambientes, observação direta e entrevistas estruturadas.  
O estudo verifica as deficiências relativas à iluminação natural que ocorrem com maior freqüência no ambiente hospitalar, 
assim como confirma o caráter insatisfatório dos critérios de iluminação natural e artificial adotados, que não contribuem 
para a habitabilidade do espaço e o conforto de seus usuários. 

/\ Volver /\

Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión - "Ing. HERBERTO C. BÜHLER" - Universidad Nacional de Tucumán 
Av. Independencia 1800 – 4000 Tucumán. Argentina - 

Tel/Fax: +54 381 436 1936- +54 381 436 4093 ext. 176/316

Diseño:Technosapiens 
(C) - www.LuxAmerica2002.com.ar 

Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión - "Ing. HERBERTO C. BÜHLER"  
Universidad Nacional de Tucumán

Página 1 de 1LuxAmerica 2002 : Análise Da Qualidade Da Iluminação Em Ambientes De Internaçã...

8/10/2007http://www.herrera.unt.edu.ar/dllyv/luxamerica/lux2002/areastem/at501.htm


