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RESUMO 
 
 

Fisioterapia é uma ciência aplicada ao estudo, diagnostico prevenção e tratamento de 
disfunções cinéticas funcionais dos órgãos e sistemas. Na idade média ocorreu uma 
interrupção nos estudos onde o corpo humano passou nesta época, em decorrência de 
influencia religiosa, a ser considerado algo inferior; assim os exercícios de aplicação e cura 
passaram-se a usa-los para outros fins em tipos diferentes de classe. O renascimento quando 
se aprofunda nesse assunto nota-se a preocupação na época os cuidados e tratamento por 
situações precárias e as novas doenças da época, instigando assim o homem a procurar novos 
métodos de tratamento, doenças e suas sequelas. Nos séculos XX ela é direcionada a área da 
saúde, onde se pode encontrar um leque de opções para se tratar. E já no século XXl podemos 
perceber que os tipos de tratamento aumentaram e de diversificaram, como musica e dança. O 
local escolhido é na cidade de Taubaté interior de São Paulo, uma área de 431,900 m², 
localizado entra a Avenida Fitzgerald Kennedy, a Rua Equador e a Avenida Inglaterra no bairro 
Jardim das Nações. O instituto de fisioterapia Sarah Kubitschek de Salvador – BH, Rio de 
Janeiro – RJ e Brasileia – DF foram escolhidos para estudo de caso. Não apenas pelo fato de 
ajudar pessoas a superar os preconceitos quanto às limitações e diferenças, também pelo jeito 
que o Lelé os construiu, com ventilações naturais e integração entre os ambientes. As visitas 
Técnicas foram feitas na cidade onde o terreno foi escolhido e especificamente em três clinicas, 
com diferente atuação em suas áreas da fisioterapia. Percebi que em todas à irregularidades 
quando se vê a preparação dele não só do local para receber um deficiente, e as pessoas se 
sentem incomodadas com a falta de privacidade. Porem ao dialogar com os profissionais, 
percebe-se que para estar trabalhando ou estagiando nessa área você tem que realmente 
querer ajudar o próximo sem segundas intenções, pois o mercado do profissional está muito 
desvalorizado. Para chegar a projetar a clinica precisei realizar varias pesquisas sobras as 
áreas da fisioterapia e escolher qual das varias iriam ser usadas. Cheguei a conclusão que a 
clinica teria 7 áreas diferentes, como: Pediatria, Ortopedia, Neurologia, Obstetria, RPG, Pilates 
e Hidroginástica. Serão 2 consultórios médicos, estacionamento interno e externo,entrada para 
funcionários,copa,vestiários para funcionários e outro para pacientes, sala de espera e de 
macas, adm, sala de reuniões, sanitários (deficiente e para pessoas não portadoras de 
necessidades especiais), depósitos (limpeza e materiais), recepção. Com o decorrer do 
trabalho comecei a fazer croquis para definir como seria meu prédio, com sua forma e 
tamanho. Pensei em um prédio que se passa o ar de tranquilidade pra pessoa, que ela se 
sentisse bem em estar ali. Também refleti a falta de privacidade que ocorre e ai desenhar 
levantei 3 andares no qual as 7 áreas de distribuem e as pessoas ao serem atendidas se 
sintam confortáveis. Ao fazer o elevador de acesso a eles, desenhei um panorâmico que algo 
utiliza-lo você não só verá a área de fora do prédio como passara no meio um jardim interno. 
Sua fachada terá espelho d’água logo na entrada e barras nas laterais no prédio para ajudar na 
locomoção. Cheguei à conclusão que a falta de uma infraestrutura “descente” e um espaço 
“razoável” para cada atendimento é um dos grandes problemas que as clinicas enfrentam hoje 
na cidade. Ao fazer este projeto pensei em um local que entenda o ser humano como sujeito 
da ação e não como objeto sobre o qual se aplicam técnicas e que cada pessoa seja tratada 
com base no seu potencial e não nas suas dificuldades. 


