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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo analisar, categorizar e propor solução para as patologias 
identificadas no prédio de internação do Hospital Federal do Andaraí, localizado na zona 
norte da cidade do Rio de Janeiro. Este hospital foi construído na década de 1950 e 
atende ao Sistema Único de Saúde (SUS). A falta de identificação destas anomalias, bem 
como a falta de tratamento corretivo adequado podem comprometer desde a 
configuração estética até os elementos estruturais, podendo até inutilizar a edificação, 
ou parte dela. A metodologia adotada para este trabalho foi a inspeção visual da 
estrutura física do prédio de internação, para categorização de cada anomalia 
encontrada, relacionando-as, posteriormente, às causas e consequências e indicando 
opções técnicas para o tratamento e saneamento. Através deste estudo, pretende-se 
demonstrar uma análise sistemática do rol de patologias, as quais estão suscetíveis as 
edificações desta tipologia, idade e conformação arquitetônica/estrutural, bem como 
propor medidas de tratamento que visam otimizar a vida útil desta contrução, cuja 
infraestrutura além de delicada, possui o funcionamento ininterrupto devido ao 
atendimento prestado.  
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RESUME 

This study aims to analyze, categorize and propose solution to the pathologies identified in 
the hospitalization building of the Federal Hospital of Andaraí, located in the north of the 
city of Rio de Janeiro. This hospital was built in the 1950s and serves the Unified Health 
System (SUS). The lack of identification of these anomalies, as well as the lack of proper 
corrective treatment can compromise from the aesthetic configuration to the structural 
elements, and may even render the building useless, or part of it. The methodology 
adopted for this work was the visual inspection of the physical structure of the inpatient 
building, to categorize each anomaly found, relating them to the causes and 
consequences and indicating technical options for treatment and sanitation. Through this 
study, we intend to demonstrate a systematic analysis of the list of pathologies, which are 
susceptible to buildings of this type, age and architectural / structural conformation, as 
well as to propose treatment measures that aim to optimize the useful life of this 
construction, whose infrastructure beyond delicate, has uninterrupted operation due to 
the service provided. 
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1 INTRODUÇÃO 

A tipologia de uso de um hospital, ou seja, seu funcionamento ininterrupto, 
requer especial atenção para a inibição do desenvolvimento de 
patologias de edificações. Uma vez que a patologia esteja instaurada, 
passa a contribuir para que as áreas de atendimento assistencial não 
estejam devidamente assépticas, monolíticas e passam a ter maior risco 
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de infecção hospitalar, além de  estar fora das normativas de 
estabelecimentos de saúde.   

A falta de identificação de anomalias, bem como a falta de tratamento 
corretivo adequado podem comprometer desde a configuração estética 
até os elementos estruturais, podendo até inutilizar a edificação, ou parte 
dela. Portanto, uma vez que seja identificada uma patologia, esta deve 
receber o tratamento corretivo adequado, pois uma edificação deve 
satisfazer constantemente os requisitos dos usuários durante toda sua vida 
útil (ROUGEAU; GUIRAUD, 2014) 

Neste particular, o presente artigo demonstra uma análise sistemática de 
patologias as quais estão suscetíveis às edificações com a tipologia, idade 
e conformação arquitetônica/estrutural que a unidade do Hospital 
Federal que é objeto do estudo de caso. De igual forma, também foram 
propostas medidas de tratamento que visam otimizar a vida útil desta 
construção, cuja infraestrutura além de delicada, possui o funcionamento 
ininterrupto devido ao atendimento prestado a população. 

2 METODOLOGIA 

 
A análise se deu em um prédio hospitalar público federal, que presta 
atendimento assistencial somente no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O prédio possui no total 13 (treze) andares, localizado no bairro do 
Andaraí, no Rio de Janeiro. A sua construção data do ano de 1951, 
funcionando desde então ininterruptamente para atendimento a 
pacientes. Hoje, o referido hospital é o único na região da grande Tijuca e 
Adjacências, atendendo a mais de 30 mil pacientes por mês.  
A metodologia utilizada consistiu em: visita in loco ao ao prédio de 
internação (UPI) de um Hospital Público Federal para análise das 
patologias ali existentes. Vou decidido visitar o 10º andar, único que se 
encontra fechado para uso atualmente e, por esta razão, acessível a 
verificações e pesquisas. 
Uma vez no local, foi realizado exame visual e tiradas fotos. Também foi 
preenchido um formulário que continha os campos: localização da 
patologia e descrição do problema encontrado. 
Após a visita, foi realizada análise dos formulários preenchidos quando in 

loco, a fim de definir uma categoria em função da causa e das 
consequências causadas por cada anomalia.  
Após a análise e categorização de cada anomalia, foram elaborados 
formulários contendo a foto da patologia, causa, consequência e 
tratamento recomendado.  



 

 
 

3 RESULTADOS 

A vistoria in loco no 10º andar do prédio UPI permitiu encontrar 
anomalias de diferentes origens, comprometendo tanto a parte 
estética quanto a parte a estrutura. Seguem abaixo algumas 
patologias encontradas: 

Figura 1 – Infiltração em teto 

 
Fonte: OMITIDO AUTOR (2019) 

 

As infiltrações encontradas tem como origem rede hidráulica no piso 
superior que está com vazamento, causando infiltração para o andar em 
análise, proporcionando oxidação das barras de aço da laje no decorrer 
do tempo se a causa não for extinta. Devido a umidade também há 
fungos no local.  

 

Figura 2 – Deterioração de argamassa de revestimento em pilar 

 

Fonte: OMITIDO AUTOR (2019) 

 

Em vista ao pilar, verifica-se estribos expostos e ausência de cobrimento.  

 

 



 

 
 

Figura 3 – Ausência de cobrimento em face inferior da laje 

  
Fonte: OMITIDO O AUTOR (2019) 

 

Em análise da face inferior da laje, verifica-se exposição da armadura 
longitudinal e transversal. Nota-se que não há desplacamento de 
cobrimento e/ou argamassa. Além da armadura já exposta, é possível ver 
a expansão do concreto em outras áreas exatamente onde também há 
ferragens.  
 

Figura 4 – Ausência de cobrimento de armadura longitudinal em pilar 

 

Fonte: OMITIDO AUTOR (2019) 

 

O pilar apresenta parte do cobrimento ausente, caracterizando retirada 
de argamassa de revestiemento durante a vida útil da edificação. As 
barras apresentam oxidação e perda de aderência com o concreto.  



 

 
 

4 DISCUSSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após a análise dos resultados encontrados, foram categorizadas 3 (três) 
locais de patologias, quais sejam: patologia em viga, pilar e laje. Esta 
última subdivide-se em duas etapas, sendo uma estrutural, necessitando 
de recuperação da peça de concreto, e a outra de hidráulica, 
necessitando que o vazamento de esgoto no nível superior seja saneado.  

Em análise do perfil encontrado, verifica-se que 75% das patologias estão 
em grau avançado, estando a peça de concreto armado com sua 
função estrutural comprometida.  

Em acordo com Helene (2003), as patologias podem ser geradas na fase 
de projeto, execução ou manutenção da vida útil da estrutura. Embora 
não seja possível a análise do projeto da edificação em análise, bem 
como não há registros durante a fase de execução, é premente que a 
manutenção preventiva e corretiva não foi eficaz ao longo dos anos. 

No andar em estudo, hoje fechado e sem uso, funcionava uma 
maternidade com funcionamento ininterrupto. Percebe-se dessa forma 
que a tipologia de uso do andar trouxe impacto na manutenção, 
deixando que esta não fosse realizada de maneira eficaz.  

Para os problemas encontrados, de Souza e Ripper (2003) recomendam os 
seguintes tratamentos de recuperação de estrutura: 

Para a patologia encontrada na face inferior da laje (fig. 2), na viga com 
estribos expostos (fig. 3), e na ausência de cobrimento na armadura 
longitudinal do pilar (fig. 4), recomenda-se o 
escoramento/macaqueamento a fim de descarregar a estrutura, a 
retirada total da superfície degradada através de apicoamento, retirando 
toda a camada que apresenta corrosão e não deixando arestas vivas no 
concreto. O aço deverá ter toda parte oxidada retirada por lixamento 
manual, deixando aparente o aço vivo.  Deve-se recompor o cobrimento 
com argamassa com desempenho igual (ou superior) ao original, 
imergindo totalmente as barras na nova solução alcalina. 

Nas regiões com infiltrações (fig. 1), verifica-se a necessidade de 
manutenção corretiva nas tubulações hidráulicas embutidas no piso 
superior, com posterior recomposição de emassamento e camada de 
pintura somente pois até o momento não há sinais de desplacamento do 
cobrimento.   

5 CONCLUSÃO 

A patologia, além de comprometerem a função estrutural do prédio, 
contribui para o aumento do risco de infecção hospitalar por permitir 
ploriferação de fungos em áreas com infiltrações.  

As patologias encontradas no hospital público em tela são características 
de falta de manutenção adequada durante parte da vida útil da 



 

 
 

edificação. Há que se ressaltar que o funcionamento ininterrupto da 
maternidade que funcionou neste andar por décadas contribui para a 
manutenção preventiva e corretiva ineficaz. Soma-se ao fato a falta de 
investimento público para ações de manutenção e correção no decorrer 
do tempo, durante a vida útil do prédio.  

Dessa forma verifica-se um agravante nas patologias de edificações em 
áreas hospitalares, pois além de comprometerem a função estrutural da 
peça de concreto armado, contribui para o aumento da infecção 
hospitalar. As regiões com patologias se tornam propícias a proliferação 
de fungos e outros microorganismos.   

6 REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118:2014 – Projeto 
de estruturas de concreto armado – Procedimento. Rio de Janeiro. 
2014 

HELENE, Paulo R. do Lago. Manual de reparo, proteção e reforço de 
estruturas de concreto. São Paulo, Red Rehabilitar, 2003 

ROGEAU, P.; GUIRAUD, P. A durabilidade no contexto normativo europeu. 
In: CASCUDO, O.; CARASEK, K. (Eds.) Durabilidade do concreto: bases 
científicas para formulação de concretos duráveis de acordo com o 
ambiente. São Paulo: IBRACON, 2014.  

SOUZA, Vicente Custódio de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e 
reforço de estruturas de concreto. São Paulo: Pini, 2009.  

COSTA, Garcia. Patologia em lajes maciças: um estudo de caso em um 
edifício empresarial. Semioses: Inovação, Desenvolvimento e 
Sustentabilidade. Rio de Janeiro. UNISUAM, 2018. 

FERREIRA, Jackeline Batista. Manifestações Patológicas na ConstruçãoCivil. 
Caderno de Graduação. Aracaju, 2018. 

 
 


	resumo
	This study aims to analyze, categorize and propose solution to the pathologies identified in the hospitalization building of the Federal Hospital of Andaraí, located in the north of the city of Rio de Janeiro. This hospital was built in the 1950s and ...
	Keywords: Pathology of buildings, Hospital, SUS.
	1 INTRODUÇÃO
	A tipologia de uso de um hospital, ou seja, seu funcionamento ininterrupto, requer especial atenção para a inibição do desenvolvimento de patologias de edificações. Uma vez que a patologia esteja instaurada, passa a contribuir para que as áreas de ate...
	A falta de identificação de anomalias, bem como a falta de tratamento corretivo adequado podem comprometer desde a configuração estética até os elementos estruturais, podendo até inutilizar a edificação, ou parte dela. Portanto, uma vez que seja ident...
	2 metodologia
	3 Resultados
	A vistoria in loco no 10º andar do prédio UPI permitiu encontrar anomalias de diferentes origens, comprometendo tanto a parte estética quanto a parte a estrutura. Seguem abaixo algumas patologias encontradas:
	4 DISCUSsões e recomendações
	5 CONCLUSÃO
	6 Referências

