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EBDM-ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

Os estudos básicos são elaborados pelas Entidades de Classe ligadas ao 

Sistema Confea/Crea/Mútua e tem como finalidade orientar os partidos políticos, 

candidatos, gestores públicos, autoridades e lideranças municipais acerca das ideias e 

soluções da engenharia, agronomia e geociências para o desenvolvimento sustentável 

dos municípios. 

 

1 TÍTULO 

Revitalização do Paisagismo do Hospital do Câncer Uopeccan de Umuarama-PR. 

 

 

2 PÚBLICO ALVO 

O Hospital Regional atende pacientes vindo dos 21 municípios que fazem parte da 12ª 

Regional de Saúde do Estado que possui sua sede em Umuarama. Assim colaboradores, 

pacientes, acompanhantes de Umuarama e região serão beneficiados com o projeto. 

 

 

3 PROBLEMA 

O espaço interno e externo utilizado pela comunidade perdeu seu valor paisagístico pela 

falta de um projeto especifico para características do local. Observamos a falta de 

plantas que tragam conforto térmico e visual, praças de estar, calçada arborizada com 

plantas com flores coloridas, diferente de outros locais públicos do município. 

 

 

4 OBJETIVOS 

 

Revitalizar o espaço externo ajardinado bem organizado criando um clima de 

socialização para pessoas, bem como trazem boas sensações, que acalmam, relaxam, 

aliviam dores e a tristeza.  

Nas áreas internas são também fundamentais projetos de paisagismo que contemplem o 

verde, como recepção, salas de espera, corredores, e até mesmo nos quartos onde ficam 

os pacientes internados. 

 

 

 

5 PROPOSTAS 

A revitalização vai requalificar o espaço e aumentar o conforto tanto para quem busca 

atendimento nos hospitais quanto para os que trabalham no setor. Trazer vida ao espaço 

interno e externo que é compartilhado por todos, pacientes, acompanhantes e 

funcionários.  



 

 

 

O conceito de paisagismo hospitalar é crescente no mundo, incluindo o Brasil. As 

plantas, quando bem harmonizadas e pensadas a partir de um projeto integrado de 

paisagismo, engenharia e agronomia, consistente e competente, fazem enorme diferença 

na recuperação de pessoas doentes e fragilizadas física e emocionalmente. 

O que talvez muitos não saibam é que as plantas exercem um alto poder terapêutico, 

uma vez que podem tocar no mais profundo do nosso ser. 

 

 

6 ANEXOS E REFERÊNCIAS (SE FOR O CASO) 

Imagem da fachada do Hospital  

 
Fonte: uopeccan.org.br 

 

 

Imagem da lateral do Hospital  

 
Fonte: uopeccan.org.br 



 

 

 

 

Imagem da aérea do Hospital  

 
Fonte: Site O Paraná 


