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Abstract 
This work aims to analyze the kind of gardens that are generally found in the hospitals of the city of 
Rio de Janeiro and their influence in the day-by-day of the health care. The hospitals are in two areas 
of the city: the south and the west, and they attend the wealthy population. It will study the benefits 
that a garden can bring to the patients, as well as the design details and the materials, which can 
bring security to the users and a little bit of history of the gardens in the health centers. 
 
Key-words: Health center, Healing gardens, Horticultural Therapy. 
 
 
Nesse trabalho trataremos de analisar os tipos de jardins normalmente encontrados nos hospitais do 
Rio de Janeiro, bem como avaliar suas influências no cotidiano hospitalar, por motivo de suas 
utilizações. Os hospitais estudados se encontram nas zonas sul e oeste da cidade do Rio de Janeiro e 
atendem a uma camada de poder aquisitivo mais elevado da população. Serão analisados os benefícios 
que os jardins trazem aos pacientes, não só para o lazer como também para fins terapêuticos, alguns 
detalhes de planejamento e construtivos, que podem fazer a diferença para essa população e um pouco 
da história dos jardins em hospitais.  
1 TIPOS DE JARDINS ENCONTRADOS 
 
Em um estudo americano constatou-se que os tipos de jardins geralmente encontrados são (Barnes, 
1995): 
→ Grandes jardins – em grandes complexos hospitalares, onde se encontram grandes espaços entre 

as construções, são muito grandes e não se constituem a melhor opção para as pessoas que 
necessitam desfrutar tranqüilamente de uma sombra ou dispor de um local agradável para sentar. 

→ Jardins só existentes por obrigatoriedade legal – nos afastamentos e são raramente convidativos. 
→ Jardins na entrada principal – não são convidativos para se sentar e usufruir. 
→ Jardins internos – bem projetados, são um grande atrativo. 
→ Jardins tipo praça – são normalmente muito abertos e expostos e não oferecem conforto para 

doentes. 
→ Terraços – jardins no telhado – geralmente construídos sem grandes cuidados e preocupações com 

os detalhes e com isso ficam mal resolvidos. 
→ Jardins curativos. 
→ Jardins para meditação. 
→ Jardins para serem vistos, não ocupados.  

Uma visita aos hospitais existentes na zona sul e oeste da cidade do Rio de Janeiro mostrou a 
utilização de alguns tipos distintos de jardins. Foram analisados 13 hospitais, sendo dez na zona sul e 
três na zona oeste. Pode-se afirmar que os tipos encontrados são: jardins na entrada principal, jardins 
internos e jardins para serem vistos, não ocupados. Os demais não foram detectados; os grandes 
jardins e o do tipo praça, por não existirem grandes complexos hospitalares. O segundo tipo, existente 
por obrigatoriedade legal, carece de sentido, pois nossa legislação é omissa com relação ao assunto. Os 
últimos, para fins curativos e para meditação, também não foram encontrados. 



Existem hospitais urbanos e esses possuem jardins na entrada principal, esses apenas decorativos. 
Apesar de não devidamente tratados, nota-se a preocupação de colocar plantas na entrada, no intuito 
de “quebrar” a aparência de hospital. 
 

Alguns hospitais estão em plena Floresta da Tijuca, mas esta não faz parte do complexo e nem é 
utilizada pelos usuários e funcionários. O Hospital está simplesmente dentro dela, possibilitando que 
os pacientes em seus quartos desfrutem da vista. No site de um hospital localizado em Santa Teresa lê-
se: “cercado por 80 mil m2 de Reserva Florestal de Mata Atlântica, onde ainda se pode ouvir o canto 
de pássaros e observar o passeio de animais silvestres” (Silvestre, 2004). 
 

 

 
 

 
Fig 1 – Jardim lateral do hospital 

Fonte: a autora 
Fig. 2 – Jardim frontal do hospital com vagas para 

carros 
Fonte: a autora 

 

Em um hospital pesquisado da zona sul e que também se encontra em meio à floresta, existe como 
área externa para pacientes uma pequena varanda, onde foi aplicado no piso um tapete de grama 
artificial, para dar aspecto de jardim. 
 

Há um hospital antigo, construído dentro da prática então dominante de pavilhões entremeados por 
jardins, em que se pode notar o cuidado com a manutenção das áreas ajardinadas, mas que, no entanto, 
não se observa muitas pessoas utilizando-as. Somente podem ser vistas de certos quartos.  
 

Um outro hospital, localizado na zona oeste da cidade e sobre o qual é público o qual foi construído 
dentro da moderna idéia de hospital de blocos de um pavimento hierarquizados e separados por um 
jardim, os visitantes circulam pela área externa e a visitação é feita entre a janela da enfermaria e a 
área externa. Mesmo esse, que em sua concepção original, possui os jardins planejados para 
desempenhar um papel importante na circulação e interação com o interior, não tem sua área externa 
utilizada como estar, funcionando apenas como passagem. 
 

Na mesma zona oeste, onde sua característica geográfica é de uma grande baixada e os terrenos 
disponíveis para esse empreendimento possuem grandes dimensões, o hospital lá existente não faz uso 
de sua área externa para jardins, mas tão somente como estacionamento. 



 
Fig. 3 – Área onde parte é estacionamento e parte abandonada 

Fonte: a autora 
 
No Rio de Janeiro, alguns hospitais possuem jardins, com dimensões e características que permitiriam 
serem utilizados como área de estar para pacientes e familiares, funcionários e outros, mas em todos 
eles não se nota a preocupação de utilização. Estão ali simplesmente para serem vistos, ou utilizados 
como passagem. Pode-se deduzir que, para os responsáveis pela criação e administração dos hospitais, 
a área externa, quando existente, tem sua mais nobre aplicação como estacionamento, sendo a 
principal preocupação o seu aproveitamento máximo para vagas de carros e ambulâncias. 
 
2 A NATUREZA E OS BENEFÍCIOS AO BEM-ESTAR 
 
Atualmente muito se fala da humanização dentro do ambiente hospitalar. Anteriormente, os projetos 
de hospitais e suas administrações eram dominados pela idéia estreita da técnica e este era o enfoque 
principal. Ambos não prestavam a devida atenção aos conceitos de luz natural, plantas e da natureza 
diretamente ligadas ao paciente e à clínica médica (Warner, 1995). Parece que essa postura está 
mudando e muito se tem feito para melhorar as condições dos ambientes hospitalares: cores, 
ergonomia, iluminação e jardins.  
 

Já se percebe várias alterações nos projetos de interiores para o ambiente hospitalar, a partir dos 
estudos feitos, dando-lhe uma aparência de hotel ou casa. Muitos estudos já foram realizados sobre a 
influência do ambiente nos pacientes. Há muito cuidado na utilização dos itens que compõem o 
interior: acabamentos, iluminação e cor, porém com relação aos jardins, parece que não se tem dado a 
devida consideração. O que se vê é a aplicação de vasos de plantas, conferindo uma falsa idéia de que 
apenas isso é suficiente. Já é um começo, mas muito ainda se pode fazer para melhorar e aumentar a 
benéfica utilização e usufruto das plantas.   
 

Através de pesquisas em alguns hospitais perceberam-se os benefícios terapêuticos originados pelos 
jardins, mas eles geralmente não são reconhecidos pelas instituições, pois na terapia essa contribuição 
positiva é considerada “extra”, decorativa (Barnes, 1995). Segundo estudos de Clare Cooper, da 
Universidade da Califórnia, existe uma relação entre o jardim e a mudança de humor. Nesse estudo 
percebeu-se que 95% dos pacientes, funcionários e familiares obtiveram benefícios terapêuticos 
através do jardim do hospital (Leibrock, 2000). 



 
Fig. 4 – Paciente caminhando ao longo da rua sem-saída, na lateral do hospital 

Fonte: a autora 
 
Quando se fala em jardim também se fala da luz natural, que é um componente importante nesse 
ambiente. Os pacientes internados não devem deixar de estar em contato com a luz do sol, como 
também com as cores da natureza (Gomes, 1998). Sabe-se também que o acesso à luz natural, 
principalmente pelos pacientes e funcionários deve ser preservado e valorizado (Tusler, s/d), já que o 
organismo humano tem necessidade da luz solar para manter o perfeito equilíbrio e funcionamento dos 
ritmos biológicos (Gomes, 1998).  
 

O uso de jardins pelos pacientes e a jardinagem, prescritos como parte de programa clínico, são 
atualmente muito raros nos EUA. Mesmo assim são adjuntos essenciais para qualquer terapia por ser o 
jardim um lugar onde os pacientes, por participarem da atividade de jardinagem, acabam angariando 
benefícios na terapia ocupacional. Se pacientes podem estar no jardim ou mesmo olhar para um, eles 
podem manter sua orientação, apesar da medicação ou trauma que estejam experimentando no 
momento. Jardins podem acalmar visitas ansiosas e transformar a passagem dos funcionários do 
hospital num momento agradável. Eles podem dar ao hospital um cheiro bom e uma vista melhor do 
que um elevador ou corredor (Warner, 1995). 
 

O jardim externo pode interferir no ambiente interno do quarto, melhorando o conforto: a luz que 
passa pelas plantas, as sombras ou a luz sendo filtrada, são detalhes que podem ser agradavelmente 
reconhecidos pelos ocupantes e visitantes, alterando-lhes beneficamente o humor. 
 

O jardim é o lugar onde os pacientes e familiares podem se distrair da dor e da ansiedade. As pessoas 
procuram a natureza para se recuperarem (Barnes, 1995). As janelas para o jardim revelam padrões de 
luz do sol filtrada pelas plantas de várias cores, um ambiente sensorial que contrasta radicalmente com 
a esterilidade do hospital. O jardim dá estímulo sensorial, principalmente quando as plantas são 
variadas pelo tamanho, ciclo de florescimento, textura, cor e perfumes. 
 

Os pacientes terminais possuem necessidades espirituais que um jardim meditativo pode ajudar. Assim 
que a permanência no hospital aumenta, a noção de tempo do paciente diminui. Um jardim pode então 
ajudar a orientação e ciclos do paciente. 
 

Um ponto importante que deve ser observado é que o ambiente medicinal é caracterizado pelo stress, 
esterilidade, dor e medo - são esses os sentimentos associados ao tratamento médico. Projetar espaços 
onde as pessoas possam sair ao ar livre e desfrutar da natureza, traz benefícios terapêuticos. Para se 
conseguir esse afastamento do ambiente estressante, pode-se usar detalhes sensoriais e estimulantes, os 
quais devem contrastar com o interior  e o ambiente construído (Barnes, 1995). 
 



Segundo Roger Ulrich em um trabalho feito por ele reportado na “Science” (1983) foi mostrado que 
pacientes cujos quartos tinham uma vista para as árvores tiveram um pós-operatório melhor, isto é, um 
tempo de internação menor no hospital (Salomon, 1996). 
 

Pesquisas mostram que mesmo contatos rápidos com a natureza possuem efeitos revigorantes e 
saudáveis no comportamento. Essas doses podem vir de visitas, vista ou mesmo trabalho, isto é, lidar 
com a terra e plantas, essa última conhecida como “Terapia da Horticultura” (Gallagher, 1994).  
 

A terapia da horticultura (Horticultural Therapy) tem sido definida como o uso das plantas e jardins 
para a cura e reabilitação humana. É uma prática antiga, mas uma nova profissão nos EUA. Essa 
terapia possui um programa multidisciplinar de estudos envolvendo campos como a horticultura, 
psicologia, paisagismo, educação, geriatria, sociologia e planejamento urbano (Oznet, 2004).  
 

Um crescente número de pesquisas atesta o valor da horticultura como terapia para pessoas com 
problemas físicos, mentais, emocionais e sociais. Estudos mostram que o sucesso com as plantas pode 
ajudar nas outras áreas da vida (Rutgers, 2004). 
 
3 A HISTÓRIA DO JARDIM NOS HOSPITAIS 
 
O primeiro jardim restaurador na Europa ocorreu durante a Idade Média. Com o declínio dos 
monastérios durante os séc. XIV e XV, os jardins restauradores quase desapareceram e só ocorriam 
como acidentes locais. 
 

Somente nos séc. XVII e XVIII, com o surgimento da medicina científica e do romantismo - e esses 
combinados - é que foi encorajado o reaparecimento dos espaços externos utilizáveis em hospitais. A 
noção de que as infecções eram espalhadas por vapores nocivos gerou projetos que deram muita 
atenção à higiene, ar fresco e ventilação cruzada. O conhecido hospital pavilhão se tornou a forma 
predominante do séc. XIX e os espaços entre os pavilhões se tornaram jardins. (Barnes, 1995). 
 

Era prática comum de enfermagem no final do séc. XIX e nas primeiras décadas do séc.XX o uso de 
camas de hospital com rodinhas para permitir serem levadas ao jardim, solários ou telhados. (Barnes, 
1995). 
 

No séc XX com o advento dos grandes complexos hospitalares com edificações de vários pavimentos, 
onde o enfoque do projeto era o de poupar os passos dos médicos e enfermeiras, não se atentava para 
como o paciente experimentava o ambiente: os jardins desapareceram e os solários e telhados foram 
abandonados (Barnes, 1995). 
 

Na década de 70, os hospitais se tornaram quase como escritórios com ar condicionado e a experiência 
com a área externa era restrita à caminhada do estacionamento para a entrada principal. Alguns 
hospitais tinham jardins, mas nunca percebidos como um recurso para a restauração dos pacientes 
(Barnes, 1995). 
 

Na década de 90 os hospitais passaram a se parecer com hotéis e resorts, onde a paisagem permanece 
como maquiagem, importante para oferecer uma boa imagem na entrada principal, mas raramente 
visto como um importante papel na cura de pacientes ou como um local para reduzir o stress dos 
funcionários e visitantes (Barnes, 1995). 
 
4 A CONFIGURAÇÃO DOS JARDINS 
 
Não basta ter um jardim: ele deve ser projetado de maneira a ser bem utilizado. Em um jardim de 
hospital deve-se preocupar com alguns itens que em um jardim comum talvez não sejam tão 



importantes. Devemos nos preocupar com detalhes como o piso, mobiliário, orientação, materiais 
utilizados, etc... 
 

O piso deve ser executado de maneira a dar estabilidade às pessoas doentes que geralmente não 
possuem muita segurança ao andar. Não deve haver degraus e o próprio acabamento do piso deve ser 
de tal maneira fixo, que não atrapalhe nem desestabilize o paciente. 
 

O jardim deve ser elaborado de maneira a facilitar a orientação, isto é, que a pessoa não se perca. As 
pessoas doentes ou mais velhas podem estar com problemas visuais e elas devem poder se locomover 
dentro do jardim e encontrar o caminho das portas facilmente. Especial cuidado deve ser dado à 
sinalização. 
 

Outro recurso que pode ser utilizado, em várias partes do jardim, são os corrimãos ao longo do 
caminho, para descanso ou apoio dos pacientes mais inseguros (Dourado, 1997). 
 

É fundamental planejar jardins curativos, acessíveis aos ocupantes que vão valorizar a liberdade de ir 
para fora, conforme sua vontade. Para que todos os pacientes possam usufruir os jardins, 
principalmente aqueles que não podem se locomover, seria importante criar condições para as camas 
poderem se aproximar das janelas: mesmo só o acesso visual do jardim pode ajudar com a orientação 
do dia e da noite, as mudanças das estações e os benefícios que somente a vista da natureza pode 
oferecer. 
 

A respeito dos mobiliários nos jardins, pode-se analisá-los do ponto de vista de eles serem móveis ou 
fixos e sobre seus materiais de execução. Quanto às cadeiras fixas, uma das desvantagens da falta de 
assentos móveis é que as pessoas não podem escolher onde se sentar e a maioria quer ter essa opção. 
Comparando cadeiras de plástico a bancos de concreto, as cadeiras possuem encostos mais 
confortáveis e elas podem ser movidas com facilidade para o sol ou sombra, pode-se escolher onde se 
sentar: ver uma vista ou com alguém em uma mesa. (Barnes, 1995). 
 

Quanto aos bancos em madeira com encosto e braço, o tamanho ideal seria para duas pessoas terem 
uma conversa em particular ou para se sentar ao comprido, com as pernas para cima. Considerem-se 
aqui, os bancos de jardim e não os de praça: os primeiros são melhores e mais confortáveis (Barnes, 
1995). 
 

Um grande jardim, talvez não seja a melhor solução, pequenas áreas definidas, com mobiliário móvel 
e confortável, um local para se recolher e meditar, como também se agruparem, caso assim o 
desejarem, movendo os mobiliários: um local com bancos para as famílias se sentarem juntas. 
 

Dentro do jardim devem-se criar alguns ambientes, espaços separados por treliças, cercas vivas, etc... 
Elas dão privacidade e ao mesmo tempo permitem alguma visibilidade. Os pacientes podem receber 
visitas com certa intimidade nesses espaços, mas ao mesmo tempo podem ser vigiados pelos 
funcionários. 
 

As plantas devem ser escolhidas de forma a induzir várias reações nas pessoas. As plantas podem ser 
selecionadas para atrair pequenos animais. Usar um conjunto de plantas que ofereça uma variedade de 
perfumes. Um jardim bem cuidado também transmite confiança nos cuidados do hospital (Leibrock, 
2000). 
 

Uma forma interessante de proporcionar um papel importante ao jardim é o que se vê no São 
Francisco General Hospital, onde existe um “Jardim do Conforto” (Comfort Garden); um memorial 
dedicado aos falecidos funcionários do hospital. Um funcionário que trabalha na pesquisa do HIV 



declarou que lhe agrada o fato de existirem plantas em memória a algum colega que morreu (Barnes, 
1995).  
 

O uso da água em jardins de hospital, deve ser valorizado já que é sabido que os movimentos da água 
produzem sons relaxantes. Uma fonte, uma água correndo, tudo que se relaciona com a água é 
relaxante (Leibrock, 2000). 
 

O jardim vertical oferece acesso fácil para os pacientes do ambulatório e os que necessitam ficarem 
sentados. Seriam paredes com plantas - esse tipo requer pouco espaço, podendo estar presente em 
várias áreas do hospital, principalmente no ambulatório, onde o problema de espaço é grande. 
 

Os detalhes de design devem ser  selecionados para a melhora da vida e isso inclui o prazer estético, e 
não necessariamente só os atributos curativos. 
 
5 CONCLUSÃO 
 
É claro que se sabe que nem todos os pacientes poderão fazer uso dos jardins, mas os que podem 
devem ser incentivados a fazê-lo. Muitos podem argumentar sobre as doenças transmissíveis que 
podem contaminar o ambiente, mas os jardins podem ser configurados de forma a permitir o 
isolamento desse tipo de pacientes, em um local tipo estufa, com mecanismo de troca de ar em 
ambiente fechado e controlado. 
 

Para os que não podem se locomover, a preocupação seria no projeto dos quartos e especificação de 
mobiliários. Eles vão criar condições para que as camas possam chegar às janelas ou as janelas 
possuírem dimensões que permitam a visão a partir dela.   
 

Muito pode ser feito para tornar os jardins mais convidativos, através das plantas e mobiliários. Porém 
deve-se acima de tudo fazer com que os responsáveis pelos pacientes e pelos hospitais se 
conscientizem dos benefícios que a natureza oferece para os pacientes e proporcionem meios de eles 
terem mais contato com ela. 
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