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Este documento tem como propósito apresentar o desenvolvimento  do Projeto de 
Ampliação do Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde (CERPIS), 
tema deste Trabalho Final de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Projeto de-
senvolvido pela graduanda Gabriela Emi de Brito Akaboci sob orientação da Profa. 
Dra. Raquel Naves Blumenschein.
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O partido surgiu a partir do percurso que integra e contorna os ambientes, conduzindo os usuários de 
maneira fluida. A proposta teve que se integrar à edifícios já existentes, assim, tem como conceito a 
leveza. Usando o metal, o vidro e a madeira, o projeto se harmoniza de forma sutil com os edifícios 
existentes. A permeabilidade do vidro e dos grandes espaços cobertos proporciona a integração 
com a natureza, aspecto essencial dentro das Práticas.

EsteEste documento apresenta os principais conceitos e características das Práticas Integrativas em 
Saúde (PIS). Traz as legislações pertinentes para a elaboração do projeto, a análise do terreno esco-
lhido e o programa de necessidades.

Os conceitos, princípios e diretrizes norteadoras, bem como as referências de projeto, mostram algu-
mas ideias do tipo de arquitetura trabalhado.

A concepção e o desenvolvimento do projeto são explicados a partir de croquis, de desenhos técni-
cos e do modelo 3D.
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Justificativa
    O modelo médico ainda vigente é 
centrado nas doenças agudas, não 
priorizando a atenção primária em 
saúde (atenção básica), nem a inte-
gração dos serviços de saúde. Tal pro-
blema aliado a questão política, cheia 
de burocracia e de corrupção, dificul
ta o investimento adequado na aten-
ção primária.
  O tema se justifica por ser recente e 
ainda pouco abordado, que colabora 
para um modelo de saúde mais lógico, 
que não espera a população ficar 
doente, mas se preocupa em promo-
ver a saúde na sociedade como um 
todo.
  As PIS são tecnologias que:
- Contemplam Sistemas Médicos Com-
plexos - teorias próprias sobre o proces-
so saúde/doença, diagnóstico e tera-
pêutica; 

- Contemplam recursos terapêuticos - 
instrumentos utilizados nos diferentes sis-
temas médicos complexos;
- Utilizam mecanismos naturais de pre-
venção de agravos e promoção, ma-
nutenção e recuperação da saúde 
(mecanismos naturais de cuidado);
- Utilizam um modelo de atenção hu-
manizada que incentiva o autocuida-
do;
- Corroboram para a integralidade da 
atenção à saúde;
-- São economicamente mais viáveis por 
não necessitarem de tecnologias caras 
e por reduzirem a procura de cuidados 
médicos, uma vez que contemplam a 
manutenção da saúde e o autocuida-
do evitando que a doença se instale e 
que tenham consequências muito 
graves.graves.

Dentro das PIS oferecidas pelo SUS destacam-se: a Medicina Tradicional Chinesa - Acu-
puntura, a Homeopatia, a Fitoterapia, a Medicina Antroposófica, o Termalismo-Creno-
terapia e as Práticas Corporais.

Acupuntura

Fitoterapia

Homeopatia

Antroposofia

Termalismo Práticas Corporais - tai chi chuan

P - Paciente
PS - Profissional de Saúde
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O crescimento das PIS e a 
PNPIC no SUS
  A procura pelas Práticas Integrativas 
em Saúde (PIS) começou a aumentar 
na década de 1960, os motivos foram 
diversos como a ineficiência do 
modelo atual ao tratar de doenças 
crônicas com alopatia e a informação 
sobre o perigo das intervenções cirúrgi-
cascas e dos efeitos colaterais dos medi-
camentos, levando a população a 
optar por tratamentos mais naturais 
(OTANI, 2011).
 A legitimação e institucionalização 
da fitoterapia, homeopatia e acupun-
tura, termalismo e técnicas alternativas 
de saúde mental foram implantados 
na rede pública a partir da década de 
1980. Isso aconteceu principalmente 
após a criação do Sistema Único de 
SaúdeSaúde (SUS) e com a Instituição da Co-
missão Interministerial de Planejamento 
e Coordenação1 (CIPLAN), que regu-
lamentou tais práticas no serviço públi-
co. Com os estados ganhando maior 
autonomia na definição de suas políti-
cas e ações em saúde, as PIS começa
ram a ser implantadas (BRASIL, 2006).
 Em fevereiro de 2006, o documento 
final da Política Nacional de Práticas In-
tegrativas e Complementares (PNPIC) 
foi aprovado pelo Conselho Nacional 
de Saúde.2 A Política surgiu para se co-
nhecer, apoiar, incorporar e implemen-
tar serviços que vinham sendo exerci
dos na rede pública de maneira desi-
gual e sem o devido registro. Assim, au-
mentou a possibilidade de acesso da 
população a um serviço de atenção 
humanizada e centrada na integrali-
dade do indivíduo, fortalecendo os 
princípios fundamentais do SUS (BRASIL, 
2006).
 As PIS vêm de encontro ao objetivo 
do SUS, podem estar em todos os níveis 
de atenção em saúde, mas focam na 

atenção primária. Trazem benefícios 
para a atenção básica por ser um tmo-
delo de cuidado integral, principal-
mente o autocuidado.  Portanto, 
devem crescer para somar esses bene-
fícios com o modelo biomédico.
 Desde a implantação da Política, as 
Práticas têm tido um crescimento consi-
derável, embora ainda não tenha sido 
implantada na maior parte do país. Em 
outubro de 2013 foi realizada a Frente 
Parlamentar de Práticas Integrativas 
em Saúde, embora demonstre o cresci-
mento do interesse pelas PIS, a Frente é 
desconexa com o trabalho que já 
existe dentro da rede pública. Como 
um dos impedimentos do crescimento 
das Práticas é a falta de interesse do Mi-
nistério da Saúde na construção de es-
paços físicos adequados, um movimen
to da Frente Parlamentar em conjunto 
com os profissionais de PIS seria muito 
mais coerente e eficiente para resolver 
tais impedimentos políticos. Segundo o 
Dr. Marcos, se a população usasse os 
meios oficiais para reclamação, como 
a ouvidoria do estabelecimento ou a 
promotoriapromotoria de justiça da cidade, 
sempre que se sentisse lesada, o pro-
blema político poderia ser mais facil-
mente solucionado. O médico também 
acredita que as PIS também podem 
trazer benefícios nesse sentido, pois pro-
porcionam o autoconhecimento, a 
toestima e a autoconfiança, fatores es-
senciais para que uma população his-
toricamente reprimida possa reclamar 
mais por seus direitos. É importante lem-
brar que a criação do SUS, em 1988, foi 
uma consequência de um movimento 
conduzido pela sociedade civil, a 
forma Sanitária (PAIM, 2011). 

O Desenvolvimento das 
PIS no DF e  o CERPIS
    A primeira PIS a ser implantada no 
Distrito Federal (DF) foi a homeopatia, 
iniciada em dois centros de saúde de 
Brasília e um de Sobradinho. Em 1989, 
foi criado o Programa de Desenvolvi-
mento de Terapias não Convencionais 
(PDTNC) que institucionalizou o atendi-
mento em Acupuntura e Homeopatia 
e a assistência em Fitoterapia e Aten-
ção Natural no DF (Secretaria de 
Estado da Saúde, 2005).
  O crescimento e legitimação das PIS 
levou o Ministério da Saúde a criar em 
1998 o Serviço de Medicina Natural e 
Terapêutica de Integração (SEMENTI), 
atual Gerência de Práticas Integrativas 
em Saúde (GERPIS). A GERPIS tem 
como missão, o desenvolvimento, a 
gestãogestão e a produção de conhecimen-
to das PIS, no âmbito do SUS-DF.
  Na rede pública de saúde do DF são 
ofertadas 14 modalidades de PIS, mas 
somente Planaltina tem espaço exclusi-
vo para isso, o Centro de Referência 
em Práticas Integrativas em Saúde 
(CERPIS) e mesmo assim a manutenção 
do espaço bem como a criação de 
novosnovos espaços semelhantes não tem 
sido prioridade do Ministério da Saúde. 
Nas outras Regiões Administrativas3 
(RAs), elas são feitas em locais inade-
quados, nos próprios hospitais e postos 
de saúde.
  O Centro de Referência em Práticas 
Integrativas em Saúde (CERPIS) é um 
órgão ligado ao SUS que tem como ob-
jetivo priorizar a atenção primária em 
saúde. Teve início em 1983, com um 
canteiro de plantas medicinais no ter-
reno do Hospital Regional de Planalti
na, Distrito Federal. O CERPIS foi oficiali-
zado pela Lei nº 2.400, de 15 de junho 
de 1999, do Governo do Distrito Fede-
ral.

  Hoje o Centro possui uma plantação 
de ervas medicinais para a produção 
de fitoterápicos, um edifício para o 
acolhimento, triagem e ambulatórios, 
um laboratório de fitoterapia, uma 
tenda de lona, onde acontecem as ofi-
cinas, e uma pista circular. Porém a es-
trutura necessita de manutenção, refor-
ma e ampliação.
  Além dos atendimentos em homeo-
patia, fitoterapia, acupuntura, antropo-
sofia e psicologia, o CERPIS possui 
grupos de educação em saúde como 
automassagem chinesa, Lian Gong, Tai 
Chi Chuan, autoconhecimento, ali-
mentação integral, xaropes caseiros, 
bordado terapia, entre outros.
 

Regulamentação
  Hoje no país há vários instrumentos 
que definem parâmetros para os diver-
sos estabelecimentos públicos de 
saúde. No entanto, as PIS carecem de 
um documento mais completo e espe-
cífico para espaços físicos.
  Os documentos usados como refe-
rência para a elaboração do projeto 
foram:

- PNPIC 
A Política Nacional de Práticas Integra-
tivas (PNPIC) traz diretrizes para a im-
plantação adequada das principais 
Práticas

- Manual de Normas e Procedimentos 
(SES-DF, 2005) da atual GERPIS
O manual faz um levantamento das ne-
cessidades das áreas físicas e dos ma-
teriais para as PIS mais relevantes.
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Projeto de Ampliação do 
CERPIS
    O projeto de ampliação do CERPIS 
é fundamental para dar a estrutura 
adequada para todos os trabalhos de-
senvolvidos no local, que cresceu e se 
manteve com o esforço dos profissio-
nais de PIS e com o grande apoio da 
população.
  É importante um espaço para as PIS 
separado, mas próximo ao hospital. Se-
parado porque o foco é na atenção 
primária e também porque as Práticas 
necessitam de espaços diferentes, 
mais descontraídos, que valorizem a in-
teração e convivência de grupos gran
des e com maior contato com o am-
biente exterior e com a natureza, além 
disso, os ambientes hospitalares são, 
em geral, frios, indo completamente 
contra os valores das PIS. Próximo 
porque deve ser uma atividade inte-
grada, onde os espaços amplos 
possam ser usados também pelos pa-
cientes e trabalhadores do hospital, 
para congressos, reuniões e mesmo te-
rapia e descanso. 
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Acolhimento, triagem e ambulatórios Estacionamento - falta de acessibilidade. Tenda ao lado da pista circular.

Tenda ao lado da estufa. Depósito. Pista Circular.

Prática de tai chi chuan. Estufa. Interior da estufa.



Centro de Terapias Alternativas

    O projeto foi o trabalho final de gra-
duação das arquitetas Melissa Fernán-
dez Revilla e Natalie Settembrini Piccini 
ambas estudaram na Universidade Ri-
cardo Palma, em Lima, Peru. Intitulado 
como “Arquitectura Orgánica para um 
Centro de Terapias Alternativas” 
ganhou, em 2006, primeira menção 
honrosa na XII Bienal Nacional de Ar-
quitetura, na categoria Projetos não 
Construídos.
  O Centro é destinado às práticas de 
meditação, tai chi chuan, ioga e reiki e 
fica localizado em meio à natureza, 
com o objetivo de criar um contato 
entre homem e ambiente natural. A ar-
quitetura não domina ou tenta compe-
tir com o meio ambiente e suas formas, 
mas pretende se integrar.

  Características usadas para o 
CERPIS:

- O escalonamento foi usado para se 
adaptar ao terreno. Enquanto a curva 
foi usada para abraçar o edifício exis-
tente, promovendo sinergia.
- “Paisagenterapia” com a vegetação 
contornando os caminhos

Fonte imagens: <http://nykyinen.com/organi-
ca-arquitectura-therapy-center-in-lima-peru/> 
Acesso em: 13 de maio de 2014.
 

Referências Arquitetônicas
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Duke Integrative Medicine (Duke 
IM)

    O Centro Duke Integrative Medicine 
une a medicina tradicional e a “alter-
nativa”. Pertence à Duke University 
Health System, localizada em Durham, 
Carolina do Norte, EUA. O edifício de 
27.000 m² foi inaugurado em 2006.
  O conceito usado foi um "projeto de 
saúde centrado no ser humano". O ob-
jetivo foi reduzir o estresse através da 
ambientação, melhorando a saúde do 
paciente, o desempenho dos profissio-
nais, e o envolvimento da comunida-
de. O resultado é um edifício de am
biente aconchegante e acolhedor.
  O centro integra os conceitos de 
medicina oriental/ocidental e de pre-
venção/tratamento, por isso, o projeto 
arquitetônico concilia as dualidades 
do construído/natural, interior/exterior 
e formal/informal.
  Os usuários do centro são: pacientes 
em busca de um equilíbrio entre as 
abordagens médicas tradicionais e al-
ternativas; profissionais de saúde em 
busca de um novo paradigma de prá-
tica multidisciplinar; e membros da co-
munidade interessados em aprender 
sobre bem-estar e prevenção.

  Características usadas para o 
CERPIS:

- Iluminação natural 
- Contato com o jardim.

Fonte imagens: <http://www.dudapaine.com/-
duke-integrative-medicine.html> Acesso em: 
13 de maio de 2014.



Won Dharma Center

OO Won Dharma Center é um retiro espi-
ritual no topo de uma colina. Fica loca-
lizado em uma área de 500 hectares 
em Claverack, Nova York, EUA. O pro-
jeto, concluído em 2007, tem 3.000 m² 
de área construída.
Os edifícios incluem residências perma-
nentes e de hóspedes, um edifício ad-
ministrativo e uma sala de meditação.

  Características usadas para o 
CERPIS:

- Grandes varandas;
- Brises de madeira.

Fonte imagens: 
<http://www.hanrahanmeyers.com/sacre-
d_won.html> Acesso em: 13 de maio de 2014.

Referências Arquitetônicas
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Famen Temple Zen Meditation 
Centre

OO escritório OAC venceu a competi-
ção internacional do projeto para o 
Famen Temple Zen Meditation Centre e 
concluiu em 2014 a primeira fase do 
projeto chamado “Eightfold Path 
Forest”. O templo fica localizado em 
Xi’an, China, em um terreno de 
1.250.000 m².1.250.000 m².
O projeto inclui quatro museus e um 
teatro de artes cênicas, salas com 
cópias de manuscritos, vários locais es-
paçosos para atividades de medita-
ção, uma academia budista, um com-
plexo de arte, um complexo de 
música, uma sala de concertos, uma 
boutique e um hotel 5 estrelas, e vários 
espaços de meditação.

  Características usadas para o 
CERPIS:

- Caminhos com paisagens contempla-
tivas;
- Contatoo com a natureza;
- Espelhos d’água nos caminhos.

Fonte imagens: <http://www.e-architect.-
co.uk/china/famen-temple-zen-medita-
tion-centre> Acesso em: 13 de maio de 2014.



Hampstead Heath

O parque localizado a 6 km do centro 
de Londres tem paisagismo natural e 
orgânico.

  Características usadas para o 
CERPIS:

- Grandes gramados- Grandes gramados
- Trilhas no meio dos bosques
- Mistura de caminhos calçados e de 
terra

Fonte imagens: 
<http://www.belsizeparknw3.com/hampstead
> Acesso em: outubro de 2014.

<http://blog.rowleygallery.co.uk/return-to<http://blog.rowleygallery.co.uk/return-to-
-hampstead-heath/> Acesso em: outubro de 
2014.

<http://www.visitlondon.com/things-to-do/pla-
ce/607535-hampstead-heath> Acesso em: ou-
tubro de 2014.
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  O objetivo principal do CERPIS é a 
promoção da saúde, especialmente 
através da convivência e do contato 
com a natureza.
    A teoria do yin-yang consiste na divi-
são do mundo em duas forças opostas 
e complementares, sendo importante 
a busca do equilíbrio entre o novo e o 
antigo.
  A teoria dos cinco elementos atribui 
a todas as coisas e fenômenos uma 
das cinco energias (terra, metal, água, 
madeira e fogo). Os elementos estão 
nos espaços de quietude/introspecção 
e de agitação/socialização.
    A madeira simboliza o movimento, a 
entrada em movimento, e o movimen-
to para cima. Esse elemento possui a 
força e determinação do crescimento 
(expansão, mudança e criatividade), é 
o ressurgimento do yang e o apareci-
mento da vida na terra. Representa a 
primavera.
  O fogo é o yang em toda sua pleni-
tude, simboliza a expansão (energia 
que enaltece e inspira). Expressa sua 
natureza no calor do verão e convida--
nos a desfrutar da natureza.
  A terra simboliza a transformação. 
Como o solo, dá apoio, nutrição e pro-
teção (equilíbrio). Controla os ciclos de 
vida e crescimento, sendo onipresente 
por se manifestar em todos os movi-
mentos. Portanto não é nem muito yin 
nem muito yang. Essa energia aparece 
no final do verão.
  O metal é símbolo de pureza e trans-
parência (purificador). Representa o 
outono, quando a energia volta a se 
contrair, dando a ideia de resfriamen-
to, movimento para baixo, encolhi-
mento para acumular e reservar ener-
gia. É a diminuição do yang e o cresci
mento do yin.

 A água é dominada pelo extremo yin, 
simboliza a imobilidade e o movimento 
para baixo. É o elemento essencial da 
vida (natureza essencial). No taoismo 
fala-se da mente-água, capaz de des-
vendar o conhecimento essencial e os 
mistérios do espírito. A estação desse 
elementoelemento é o inverno, quando se favo-
rece as atividades da alma, o estudo e 
a busca do conhecimento profundo e 
essencial. 

O conceitos usados no projeto foram:

- Leveza, sinergia e harmonia com os 
edifícios existentes, usando de metal, 
vidro e madeira.

- Contato com a natureza

- Respeito as edificações existentes.

- Caminhos fluidos.

Como diretrizes projetuais foi usado:

Iluminação natural

Grandes áreas cobertas Espaços de convivência
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Espaços de descanso em 
contato com a natureza

Abertura voltadas para 
paisagens interessantes

Ventilação cruzada



   O terreno está em um contexto bem consolidado, onde a cidade satélite é anterior ao Plano 
Piloto, e o CERPIS, além de estar dentro do terreno do hospital, já existe desde 1983. Assim, a 
consideração da vizinhança e das pré-existências são essenciais para a elaboração deste pro-
jeto.

 - Endereço: AV WL 04 SETOR HOSPITALAR OESTE, Planaltina - DF. Terreno do Hospital Regional de 
Planaltina.
- Tipo de estabelecimento: Centro de Saúde / Unidade Básica.
 
  

Comprimento: 340 m
Largura: 150 m

Vento predominante seco

Vento secundário úmido

12



LEGENDA

Acesso CERPIS - pedestre
Acesso CERPIS - carro
1. Hospital Regional de Planaltina (HRP)
2. Centro de Saúde de Planaltina N° 01 (CSPL1)
2.1 Estacionamento CSPL1
3. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II)3. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II)
4. CERPIS - Laboratório fitoterápico
5. CERPIS - Acolhimento, triagem e ambulatórios
6. CERPIS - Galpão
7. CERPIS - Canteiro de ervas medicinais
8. CERPIS - Tendas de lona
9. CERPIS - Depósito
10. CERPIS - Pista circular multiuso10. CERPIS - Pista circular multiuso
11. CERPIS - Estufa

4 7

11 10
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Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT)
 
Anexo I - Mapa 1ª - Zoneamento do Distrito Federal (p. 26)
- Zona Urbana Consolidada.

Anexo III - Mapa 5 - Densidades Demográficas (p. 34)
- Densidade baixa (15<x<50) - Setor Tradicional;
-- Densidade média (50<x<150) - Setor Central, Setor Vila Vicentina e Setor Residen-
cial Leste.
Anexo V - Coeficiente de Aproveitamento - Planaltina - RA VI (p. 42)

Setor Hospitalar
Coef. Máximo 0,8
Coef. Básico 0,8

Vizinhança, Acessos e Eixos
 
O CERPIS fica em um contexto bem consolidado. Além de Planaltina ser anterior 
ao Plano Piloto, o terreno está ao lado do centro histórico da cidade satélite, Setor 
Tradicional. A vizinhança é em sua maioria residencial e de média densidade.
O local é de fácil acesso, próximo à via de atividade “Avenida Independência”, 
segunda entrada da cidade.
AA entrada fica voltada    para uma via de circulação, os automóveis têm acesso 
ao estacionamento interno pela entrada do Hospital Regional. Já o acesso para 
pedestres fica em frente ao estacionamento externo, logo após a entrada do HR

Programa de Necessidades.
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Eixo condutor e organizador
- criação de percurso conector
- presença do paisagismo

Eixo de conexão entre estacionamentos
- preferências do pedestre
- uso de piso para desaceleração

Nível 1 - Recebe
pesquisar, receber, esperar e atender  

Administração, terapias individuais, biblioteca, 
farmácia viva (laboratório).
 
Nível 2 - Conduz e integra
relaxar e meditarrelaxar e meditar

Percurso meditativo, plantação de fitoterápi-
cos, jardim de transição.
 
Nível 3 - Integra
conviver, aprender e contemplar

Práticas em grupo (espaço coberto), oficinas 
(cozinha, auditório, salas), apoio (banheiros, 
depósito), estufa, gramado e pista de cami-
nhada.



LEGENDA

Farmácia viva;
Terapia individual, administração e biblio-
teca;
Plantação de fitoterápicos, percurso medi-
tativo;
Cruzamento caminho pedestres e carros;
Oficinas, apoio e estufa;
Práticas corporais;
Gramado e bosque com trilha para cami-
nhada.

A concepção do partido teve como base os caminhos, que deveriam ser fluidos, para 
respeitar e conectar o projeto com os espaços existentes. A água entrou como elemento 
condutor, proporcionando espaços contemplativos e propícios para a meditação, tanto 
parada quanto em movimento.
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