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DIRETRIZES BÁSICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A CENTROS 
HEMOTERÁPICOS E HEMATOLÓGICOS. Luciana Locatelli, Daniela Desconzi, Flavia Fiorn, 
Hugo Gomes Blois Filho (orient.) (arquitetura e urbanismo, centro de tecnologia, UFSM). 

Observando uma carência no que diz respeito a estudos que orientem a instalação de espaços físicos destinados a 
Unidades de Hematologia e Hemoterapia, direcionamos este trabalho de forma a sanar essa deficiência. Objetivou-se 
realizar estudos que pudessem agilizar e/ou auxiliar o desenvolvimento das atividades oferecendo melhores 
condições de trabalho e atendimento, bem como facilitar a manutenção desses espaços. Compreendida a importância 
da contribuição dos profissionais responsáveis pela elaboração de projetos arquitetônicos ao perfeito 
desenvolvimento das atividades de saúde, buscou-se nesse estudo abordar os requisitos básicos a serem observados 
na elaboração do planejamento físico para ambientes destinados a instalação de Unidades de Hematologia e 
Hemoterapia, assim como reformulação de espaços preexistentes visando a melhoria do desenvolvimento dessas 
atividades e proporcionando conforto aos usuários. Como proposta metodológica utilizou-se de análise da legislação 
vigente em nível federal, estadual e ainda municipal, relativas ao tema saúde e construção, pesquisa bibliográfica e 
visita e levantamento in loco. Para além disso, percebeu-se que há um grande envolvimento da sociedade em projetos 
e programas para a divulgação da importância do ato de doação de sangue, como estabelece a Resolução de Diretoria 
Colegiada RDC 50, constatou-se que existem aspectos não constantes na norma a serem observados: o espaço onde o 
doador será recepcionado pode e deve ser dimensionado e ambientado de tal forma que este venha a ser um 
divulgador espontâneo do serviço, o que se atinge por meio da qualificação, conforto e humanização do espaço. A 
partir disso, o desenvolvimento do documento confronta a legislação vigente a aspectos relativos a humanização dos 
espaços a fim de promover uma inter-relação entre espaço/humanização. 
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