Aura Light Saúde
Soluções para edifícios hospitalares

The Bright Light
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O que pode a iluminação fazer
pela sua saúde

Os efeitos que a iluminação, natural ou artificial,
tem nas pessoas são surpreendentes. A luz pode influenciar o nosso estado de espírito, a nossa perceção do tempo e do espaço e ser fonte de energia.
Utilizada de forma eficaz nos serviços de saúde,
pode melhorar o ambiente e desempenhar um papel fundamental na promoção do bem-estar dos
pacientes e funcionários, psicologica e fisiologicamente.
Várias pesquisas têm demonstrado que existe
uma relação positiva entre a exposição dos pacientes a iluminação adequada e a sua saúde, documentando a importância da luz na redução da depressão, do cansaço, melhora da vigilância, modulação
do ritmo circadiano e o tratamento de algumas doenças. Estudos mostram também que os níveis de
luz adequados podem promover a redução de medicamentos, de tempo de permanência em ambiente
hospitalar e ainda de erros nas farmácias.
Assim, a incorporação estudada da iluminação
em instalações de saúde pode ser benéfica tanto
para pacientes como para os profissionais de saúde
que lá trabalham. Além disso, a presença de janelas

no local de trabalho e o acesso à luz do dia têm sido
associados a uma maior satisfação com o ambiente
de trabalho, como influência do ritmo circadiano.
Este conceito de ciclo circadiano é muito importante, pois uma boa iluminação artificial pode compensar a falta de luz natural, afetar positivamente o
ciclo de dia/noite, a produção hormonal, as alterações de humor e a sensação de segurança. Pela manhã, com o nascer do sol e o aumento dos níveis de
luz, estamos mais ativos e alerta, e pela noite, quando
o sol se põe, descontraímos e ficamos mais sonolentos. Os níveis hormonais do nosso corpo alteram-se
consoante esses ciclos de luz, bem como a produção
de cortisol e os níveis de melatonina.
Uma vez que hoje em dia a maioria da população
passa grande parte do dia dentro de edifícios (escolas, hospitais, escritórios, etc...) podemos estar em
risco de ter insuficiência de luz durante o dia e dificuldades em ajustar corretamente o nosso relógio
biológico. Contudo, a iluminação artificial dos edifícios, e neste caso particular dos estabelecimentos de
saúde, pode contribuir em muito para esta questão.
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A iluminação no seu
estabelecimento de saúde
Nos estabelecimentos de saúde como clínicas, hospitais ou laboratórios, deve haver um equilíbrio que garanta o
conforto físico e emocional dos pacientes, a motivação e segurança dos visitantes bem como o bem-estar e boas condições de trabalho dos funcionários. Este desafio para a gestão hospitalar, pode ser alcançado ao combinar tecnologias
inovadoras e eficientes com a abordagem da Aura Light focando-se nas pessoas, de modo a satisfazer as necessidades
de iluminação ao mesmo tempo que proporciona uma boa experiência hospitar para pacientes e profissionais de saúde
e melhora a vida do próprio hospital apenas através da luz.
A iluminação apropriada pode ainda influenciar o estado de espírito e consequentemente, contribuir significativamente para o processo da recuperação do paciente. Tendo em conta as diferentes necessidades de iluminação de pacientes e profissionais de saúde podemos criar ambientes mais confortáveis, que podem reduzir significativamente os
tempos de recuperação e os níveis de medicamentação, contribuindo de forma eficaz para o bem-estar do paciente, ao
mesmo tempo que afetam positivamente o desempenho visual, emocional e biológico, aumentam os níveis de energia
e ajudam na concentração dos profissionais de saúde.
Outros aspetos a ter em conta são a ansiedade dos visitantes e dos próprios pacientes, que pode ser atenuada com
iluminação decorativa; a orientação dos utilizadores dos espaços com iluminação de realce; a segurança dos pacientes
com iluminação adaptada. A Aura Light trabalha consigo para encontrar a melhor solução para cada espaço
A iluminação destes espaços tem características complexas e deve obedecer a regulamentos e normas específicas.
Este tipo de edifícios combina geralmente luz natural e luz artificial, sendo fulcral compreender a interação entre estes
dois tipos de luz, quais as suas potencialidades e quais os impactos na saúde e no desempenho humano.
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A luz permite:
• Melhorar desempenho de tarefas visuais
• Reduzir erros
• Melhorar a adaptação ao trabalho noturno
• Melhorar o ritmo circadiano
• Reduzir a depressão e a agitação dos pacientes
• Diminuir a duração da estadia
• Afetar o stress e a satisfação
• Apoiar o metabolismo da vitamina D
• Prevenir a hiperbilirrubinemia neonatal

As exigências da iluminação são determinadas pela satisfação de três

necessidades huma-

nas básicas:
SEGURANÇA
A escolha das luminárias deve
ser estudada e o seu funcionamento não pode por em causa a
segurança dos utilizadores do espaço. A iluminação de emergência deve ser pensada de modo a
não comprometer a orientação e
circulação dos utilizadores.

CONFORTO VISUAL
Os utilizadores dos espaços devem ter uma sensação de bem-estar e conforto, e a iluminação
deve promover o aumento do nível da produtividade.

PRESTAÇÃO VISUAL
Os profissionais de saúde não
devem ter dificuldade em desenvolver as suas tarefas visuais,
mesmo por períodos de tempo
prolongados.

Mas devemos ter em conta também necessidades de projecto:
DESIGN PENSADO
A iluminação deve ser pensada:
características, disposição e posição das luminárias de modo a obter a iluminação ideal, apenas com
o número de luminárias necessárias. Deve ser tida em conta a norma EN12464 ao realizar um estudo
de iluminação bem documentado
e com uma comparação financeira
das diferentes alternativas.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A iluminação é um custo muito
alto no setor da saúde, havendo
um enorme potencial de poupança e a oportunidade de responsabilidade social empresarial. A
combinação do maior retorno e da
melhor qualidade de iluminação
para cada aplicação deve ser tida
em conta.

FLEXIBILIDADE E DINÂMICA
A iluminação deve ser flexível permitindo a redução dos custos de
instalação e manutenção, e dinâmica permitindo variar a intensidade da cor e distribuição da luz
de acordo com as necessidades.

CONTROLO DE LUZ EFICAZ
Sensores de luz natural e de movimento garantem eficiência face às
diferentes necessidades: A quantidade certa de luz no sítio certo e
na altura certa.

GESTÃO DA ILUMINAÇÃO
Os hospitais e clínicas são muitas
vezes grandes edifícios onde um
sistema central de gestão de iluminação não é desnecessário. Permite
combinar diferentes estratégias de
poupança como a gestão inteligente dos níveis de luz, deteção de movimento e controlo individual das
luminárias, permitindo uma rápida
resposta às necessidades de iluminação.
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Efeitos da cor na sua saúde
Ligada à luz está a cor, sendo estes dois fatores indissociáveis do nosso quotidiano, estimando-se que cerca de 80% da informação visual recebida esteja diretamente associada às
cores.
Tal como a iluminação, a cor pode afetar a nossa emotividade e bem-estar de uma forma
inconsciente, tendo já sido realizados diversos estudos a nível psicológico que comprovam
a existência de uma reação física do indivíduo na presença de diferentes cores, que podem
exprimir as nossas necessidades, desejos, receios e humores.
A Cromoterapia, prática da utilização das cores na cura de doenças, é reconhecida pela
Organização Mundial da Saúde, como uma terapia complementar não invasiva. Entende-se
que cada cor tem uma capacidade terapêutica, com o maior potencial de cura, mas contudo
em alguns casos a cor pode também estar ligada a malefícios.
Exemplo destas diferentes reações às diferentes cores, é uma exposição prolongada à
cor vermelha. Apesar desta cor estar associada ao estímulo da circulação sanguínea, pode
verificar-se também uma estimulação do sistema nervoso, que pode causar um aumento da
pressão arterial e do ritmo cardíaco. Por sua vez, a visualização do azul, desencadeia a reação
contrária, permitindo o relaxamento do visualizador, promovendo a diminuição do ritmo
cardíaco e estabilização da respiração.
Face a estes exemplos, a combinação adequada de diferentes cores permite criar diferentes ambientes e promover determinados estados de espírito. Este jogo de cores deve
no entanto respeitar uma série de considerações, tal como a função do espaço e o tipo de
utilizador, para a criação de ambientes de forma harmoniosa.
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Versatilidade e eficiência na iluminação

O mercado da Saúde é muito competitivo, e
com os novos conceitos de espaços hospitalares é
necessário que cada espaço se destaque e que a
iluminação tenha em conta tanto profissionais de
saúde como utentes. A iluminação para além de
promover o bem-estar dos pacientes é uma forma
de as instituições se diferenciarem da concorrência.
Neste tipo de estabelecimento onde o espaço
tem que ser cuidadosamente pensado e partilhado, o uso de iluminação adequada pode aumentar
eficiência dos profissionais que aqui trabalham e
ainda promover a versatilidade do próprio espaço.
O controlo da luz ambiente por parte dos pacientes nos seus quartos, o realce da cor e da arquitetura de determinadas áreas da unidade de cuidados, ou a integração de soluções de iluminação que
criem espaços de repouso e relaxamento para funcionários entre os turnos frenéticos de um hospital
podem fazer a diferença, aumentando os níveis de
produtividade e a satisfação do pessoal, resultando
em maior eficiência, menos erros e maior satisfação no trabalho.
Para além disso, a iluminação tem um grande impacto sobre o balanço energético total. Ao

equipar o seu estabelecimento com luminárias de
elevado rendimento, que incorporem equipamentos de baixo consumo e fontes de luz de grande
eficácia luminosa, bem como sistemas de regulação e controlo da iluminação consoante os níveis
necessários e a utilização de balastros eletrónicos,
consegue reduzir significativamente o consumo
de energia sem sacrificar os níveis de conforto e a
qualidade da iluminação.
Isto significa que os edifícios mais antigos, em
particular, não são mais adequados à finalidade e
os seus sistemas de iluminação não preenchem todos os requisitos. Resultando num maior consumo
de energia e custos excessivos, quando a redução
do consumo energético (encarecido pelo aumento
dos preços da eletricidade) é imperativa.
Soluções inovadoras de LED ou fontes de luz
Long Life são especialmente recomendadas em
clínicas e serviços de assistência, uma vez que são
mais eficientes, duradouras e com um fluxo luminoso constante, o que significa a substituição menos frequente do que a iluminação tradicional.
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Aura Iberis & Aura Aster Fine Line

simplicidade eficiente funcionalidade decorativa

Entrada, halls e receção

A área de receção oferece aos pacientes e visitantes o primeiro contacto e a primeira impressão, existindo também uma mudança visual entre exterior e os níveis de iluminação interior. Uma iluminação atraente e
suave nesta zona de entrada cria um ambiente mais acolhedor e com pouco contraste com o exterior, criando uma atmosfera harmoniosa que deixa as pessoas menos apreensivas e inspira confiança. Os visitantes
sentem-se menos intimidados e orientam-se mais facilmente.
A área da receção dentro de um serviço de urgência deve também ter uma iluminação de destaque para
um fácil reconhecimento. A receção é uma área multi-uso em que muitas tarefas diferentes são realizadas,
incluindo leitura, escrita e comunicação, mas também pode ser considerada uma área clínica, onde os profissionais de saúde procedem muitas vezes a uma triagem. É um local que exige níveis corretos de iluminação
e uma combinação de soluções de iluminação salientes, apliques de parede e uplights podem consegui-lo.
Luminárias suspensas na receção ajudam a destacar a sua localização e facilitam a comunicação, enquanto
as zonas onde os utentes possam passar algum tempo à espera requerem bons níveis de iluminação vertical
com uma distribuição ampla da luz.
Nos halls de entrada a orientação é a principal prioridade. Caso esta zona tenha ligação a outras zonas
distintas como restaurante, bar ou lojas, deve ser escolhida uma iluminação que distinga as diferentes zonas,
enquanto convida quem passa a aí se dirigir. Entradas com tetos altos beneficiam com a instalação de uplights ou de iluminação suspensa com distribuição direta e indireta.
Uma iluminação mal conservada ou pensada pode dar a impressão de negligência, e pode provocar
preocupação e falta de confiança nas instalações. As luminárias desta zona movimentada devem ser de fácil
acesso e manutenção, mas deve no entanto haver uma combinação entre soluções funcionais e decorativas, de modo a transmitir a identidade do hospital. A eficiência energética é importante, mas tem um papel
subsidiário à aparência bem iluminada e acolhedora deste espaço.
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Aura Vitex
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Cree CR Series Aura Celtis

simplicidade funcional versatilidade

Zonas de Circulação

Os corredores e áreas de circulação ligam as diferentes áreas do hospital e merecem uma atenção especial na iluminação de modo a otimizar a orientação e a não provocar incómodo em zonas
de transição de níveis de iluminação. A iluminação nos corredores e outras áreas de circulação
deve ser também coordenada com a iluminação nos quartos adjacentes para evitar diferenças de
níveis.
Nos casos de corredores que não recebem luz natural suficiente, a luz artificial deve facilitar a
adaptação visual com uma iluminação razoavelmente elevada nas paredes em frente a portas existentes. Durante a noite, em corredores com pouca movimentação, os níveis de iluminação podem
ser reduzidos, usando um sistema de controlo e regulação de fluxo. Em zonas com luz natural,
também podem ser utilizados sensores de luz de modo a regular a luz artificial consoante seja
necessária, permitindo uma economia de energia e mantendo um ambiente confortável.
O objetivo principal da iluminação nestas zonas é reduzir riscos, proporcionando uma iluminação sem brilhos e que ajude a identificar obstáculos como degraus, escadas e rampas. A iluminação
de emergência tem aqui um papel fulcral de forma a orientar quem passa e para permitir uma
transferência rápida dos pacientes.
Luminárias com distribuição de luz difusa permitem uma boa iluminação de tetos, paredes e
pisos, enquanto os apliques de parede permitem um bom reconhecimento facial. É preferível a
colocação de luminárias individuais perpendiculares ao corredor. Nestas zonas é ainda essencial
um fluxo constante de luz de modo a eliminar quaisquer perturbações visuais para pacientes que
aqui circulam.
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Log in Jet

simplicidade decorativa design inovador

Salas de espera

O tempo de espera para os visitantes de um estabelecimento de saúde é muitas vezes acompanhado de preocupação, ansiedade e insegurança. Por isso, a criação de um ambiente de espera interessante, relaxante e familiar pode fazer a diferença, ajudando a colocar os pacientes e
acompanhantes à vontade e tornando tempo de espera mais curto.
Especialmente nas zonas de ambulatório, onde a espera é tensa, ansiosa e por vezes acompanhada de dor, a criação de uma atmosfera suave e familiar tem um efeito acolhedor e promove
uma sensação de confiança. Uma iluminação de parede regulável e luminárias de mesa conseguem recriar este cenário caseiro. Uma iluminação indireta com temperatura de cor branco
quente, a iluminar cada área da sala causa um efeito positivo no utente e uma iluminação dinâmica ajuda a promover uma sensação de bem-estar e atividade.
Como nestas áreas podem por vezes existir zonas de lazer, deve também haver uma iluminação adequada às actividades que aqui se possam realizar, como leitura, escrita ou jogos de
tabuleiro. Além disso, a iluminação não deve ter brilho e não deve interferir com televisores ou
monitores de computador que possam existir no local.
Os hospitais são locais onde há um elevado número de pessoas com visão envelhecida, aspeto ao qual também deve ser dado atenção através de níveis mais elevados de luz para compensar a deterioração da função visual com a idade.
Outro factor a ter em conta é a luz natural, que deve ser aproveitada ao máximo e a existência de um sistema de iluminação regulável com sensores de luz do dia e de presença podem
ajudar na sustentabilidade da solução de iluminação. Este sistema de controlo deve no entanto
ser de fácil utilização e exigir o mínimo de interação por parte do paciente ou visitante.
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Cree CR Series

luz dirigida e de alta intensidade

Salas de examinação

As salas de exames e de tratamento hoje em dia são concebidas segundo linhas funcionais
respeitando fluxos de trabalho bem como equipamentos médicos e técnicos, como monitores,
computadores e controlos mecânicos. Estes locais exigem assim um nível de iluminação bem
equilibrada, um rendimento cromático elevado e ausência de brilho de modo a auxiliar nos
exames e diagnósticos, proporcionando um desempenho mais eficiente, e diferenciando o seu
estabelecimento de saúde com um ambiente que realmente coloca os pacientes e funcionários
em primeiro lugar.
Sistemas de iluminação com distribuição de luz direta/indireta preenchem os requisitos
destes locais enquanto proporcionam um ambiente agradável. Algo também muito apreciado
pelos pacientes e pelo pessoal médico, é a possibilidade de mudar a iluminação para diferentes
predefinições que criam uma variedade de ambientes, usando a luz de acordo com os procedimentos médicos relevantes.
Iluminação de alta intensidade é necessária para a execução de procedimentos médicos,
oferecendo tratamento especializado como a realização de exames. Este tipo de atividade tem
exigências rigorosas no olho humano e exige acuidade visual excelente. Um dispositivo de exame dedicado concentra luz de alta intensidade numa área específica, otimizando a precisão e
reduzindo a fadiga ocular.
Luminárias encastradas que proporcionem conforto visual com difusores opalinos ou micro-prismáticos, ou que tenham reflectores para um melhor rendimento quando necessário (dependendo do pé-direito e do dimensão dos espaços), devem ser utilizadas para uma iluminação
geral. A iluminação deve ter possibilidade de regulação para que possamos escolher o ambiente adequado. É aconselhável a utilização de sistemas flexíveis, móveis e com uma iluminação
precisa.
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Aura Iberis

eficiência & conforto

Salas de imagiologia ou raios-x

Uma ida ao hospital é uma experiência por vezes inquietante, de preocupação e
vulnerabilidade. Procedimentos como exames TAC ou Raios-X podem fazer os pacientes sentirem-se ansiosos e intimidados, tanto antes como durante o processo.
O facto de também não terem contacto visual com os equipa médica ou com os
seus acompanhantes durante estes exames, pode fazê-los sentir-se isolados e confusos. Um ambiente tranquilo e relaxante, com recurso a um sistema de regulação
de fluxo durante o exame e diagnóstico pode fazer com que os pacientes se sintam
melhor e mais à vontade.
Soluções de iluminação de elevada qualidade evitam reflexos e brilho na superfície
dos equipamentos, nos monitores e nos equipamentos de visualização de imagem.
Luminárias com difusores opalinos ou sancas, com uma distribuição de luz suave
devem ser instaladas nestes locais. Luminárias com sistemas RGB integrados podem
contribuir para a criação de ambientes relaxantes tanto para o paciente como para a
equipa médica. Luminárias de teto com imagens interessantes podem proporcionar
uma distração agradável para os pacientes que permanecem longos períodos nestas
salas. Pode também optar-se por downlights ou luminárias encastradas com refletores em grelha que não permitam brilhos ou encandeamento para a iluminação suplementar, enquanto os exames não estão a ser realizados e para um melhor desempenho dos profissionais de saúde.

Jet

Aura Iberis
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Aura Silene

proteção & conforto

Salas de cirurgia

As salas de cirurgia são os locais onde existe mais stress tanto nos pacientes como nos profissionais de saúde, uma vez que aqui se realizam muitas vezes procedimentos delicados. O ambiente
destes locais deve ser tranquilo de modo a aliviar as tensões tanto quanto possível, mas sem comprometer a precisão e o desempenho da equipa médica.
A iluminação destes locais passa pela colocação de luminárias encastradas numa matriz que circula o perímetro da mesa de operação. A iluminação deve ser simétrica e assimétrica de forma a
distribuir a luz na direção do campo cirúrgico, diminuindo sombras e otimizando o desempenho da
equipa médica. Esta distribuição assimétrica permite também iluminar zonas que não são centrais
aos procedimentos cirúrgicos, mas que mesmo assim requerem uma iluminação de qualidade para
exame. A saída de luz simétrica deve ainda reduzir o contraste e o brilho entre as áreas dentro e fora
do campo cirúrgico, reduzindo o tempo de ajuste da visão a diferentes níveis de luz.
Deve ainda haver a preocupação de criar iluminação complementar localizada para que enfermeiros e outros membros da equipe cirúrgica possam desempenhar as suas funções, com níveis
adequados de modo a reduzir o cansaço ocular e fadiga dos profissionais de saúde. As luminárias têm
que ser fechadas e seladas, ter um IP elevado e ser antissépticas. Não podem aquecer muito devido à
necessidade de manter uma temperatura baixa na sala, e a escolha deve recair em lâmpadas fluorescentes para uma melhor precisão visual.
A diversidade de operações realizadas tem aumentado significativamente nos últimos anos. Soluções de iluminação com regulação que proporcionam cenários de iluminação diferentes, devendo as
salas de operação estar uniformemente iluminadas com níveis de iluminância elevados. É recomendado um nível de iluminância média de 1000 lux de modo a ajudar a adaptação visual, devendo assim
a luminária ter um bom rendimento de modo a cumprir os níveis requeridos.
Contudo, operações invasivas realizam-se hoje muitas vezes com recurso lasers verdes que requerem baixos níveis de iluminância, e uma luz suave torna mais fácil a avaliação de contrastes nos
monitores.
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Aura Aster & Aura Iberis

conforto & simplicidade

Aura Carex

funcionalidade decorativa

Quartos e enfermarias

A permanência no hospital nunca é agradável, especialmente se o paciente está preocupado ou com
dor. Muitas vezes existe pouca privacidade. O desafio para os designers do hospital é criar enfermarias
e quartos flexíveis e acolhedores que podem acomodar a tecnologia em constante mudança, incentivar os
acompanhantes a passar mais tempo com os pacientes, e permitir que os profissionais de saúde possam
trabalhar de forma mais eficiente.
Com a decoração o quarto torna-se mais acolhedor
e caseiro e a iluminação pode contribuir para a recuperação mais rápida do paciente. Temperaturas de
cor que interajam com o mobiliário podem criar um
ambiente acolhedor, enquanto uma luz fria e vibrante
semelhante à luz natural é ideal para a comunicação
dos pacientes nas horas de visita. Em contraste, uma
luz mais suave é indicada para leitura. Temperaturas
de cor branco quente ou âmbar têm demonstrado ser
eficazes ao minimizar a perturbação do sono mantendo o ritmo circadiano natural dos pacientes.
No caso das enfermarias com alturas de teto restritas e cortinas de privacidade, que cercam camas
individuais, existem obstáculos específicos para a iluminação. As opções são luminárias de teto totalmente rebaixadas, luminárias de parede individuais e até
sistemas de iluminação integrados com outros serviços médicos. As luminárias de teto devem ter uma
distribuição de luz difusa e confortável, evitando o
brilho desconfortável para os pacientes em posições
reclinadas.
No caso da iluminação de teto a luminária deve ter
um bom conforto visual, com uma luz difusa de modo
a não incomodar o paciente.

Aura Carex

Aura Iberis

Halogeno

A iluminação noturna de emergência e sinalização,
por sua vez, deve iluminar o chão, servindo de orientação para a porta ou para a casa de banho, evitando
criar sombras no chão e minimizando a interrupção do
sono mas permitindo, contudo, a monitorização por
parte do pessoal médico.
Iluminação de cama deve fornecer níveis de luz de
acordo com as recomendações exigidas para permitir o
ajuste com base na preferência individual, idade e condição médica. Os controles devem ser de fácil acesso
e intuitivos. Esta iluminação pode ser conseguida com
luminárias com luz direta/indireta nas quais a componente indireta basculante pode reforçar a componente
direta conseguindo assim um nível requirido para a iluminação de exame do paciente.
Esta iluminação de exame deve então ser controlada separadamente, permitindo um maior nível de intensidade de modo a optimizar a examinação e outros
procedimentos aqui realizados. O rendimento cromático e a temperatura de cor são fatores importantes
para a acuidade visual e para a reprodução exata da
palidez, pele e condição do paciente.
Nas casas de banho, a iluminação no lavatório deve
ser independente e ter intensidade suficiente para a
realização das tarefas mais básicas, minimizando sempre quaisquer brilhos e reflexos, devendo estar preferencialmente na vertical.
A iluminação deve ser projetada para economizar
energia sem comprometer a segurança funcional da
enfermaria. As luminárias devem ser práticas de instalar, fáceis de limpar e manter.

Mica

Aura Arabis
The Bright Light
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Aura Thalia

sinalização sustentável

Iluminação de emergência e sinalização

A noite é o período de menor movimento mas ainda assim com necessidade
de uma iluminação de circulação e vigilância. Esta deve ter uma utilização funcional, permitindo um fácil reconhecimento do espaço, sem perturbação dos
pacientes.
A iluminação quente e sem sombras e padrões de luz, devendo estar junto ao
solo, camas e portas de forma a orientar quem circula.
Nos hospitais e edifícios de saúde circulam doentes, incapacitados e profissionais ou familiares que cuidam deles. Em caso de um incidente, a iluminação
de emergência tem como objetivo auxiliar na circulação de pacientes, funcionários e visitantes com segurança, servindo de orientação e permitindo fazer uma
evacuação o mais rápida e eficiente possível.
Atualmente, os estabelecimentos têm já uma estrutura adaptada a situações
de emergência com uma política de evacuação horizontal progressiva, na qual
pacientes de alto risco são transferidas para zonas de risco dimuinuido. A juntar
a isto, há que pensar numa abordagem para a iluminação das vias de evacuação
e para a instalação de iluminação anti-pânico. Isto é possível recorrendo a luminárias LED, com uma iluminação eficiente e fotometrias de elevado rendimento,
que permitem a segurança máxima com um mínimo de luminárias. A Iluminação
de emergência deve ser discreta e não deve interferir com a circulação.
Outro ponto a ter em consideração é a alimentação destas luminárias, que
devem estar ligadas mesmo em caso de falha de rede. Estando ligadas a uma
central é possível ver o estado da sua iluminação de emergência em todos os
momentos e agendar qualquer tipo de manutenção e reparos de forma eficiente
e precisa.
A Aura Light tem diversas soluções que o vão surpreender, desde a sinalética
até à iluminação pontual e de emergência, passando por luminárias e balizadores tanto para aplicações interiores como exteriores, com total resistência a radiações solares e elevado índice de proteção, permitindo ainda a personalização
e adaptação ao seu projeto.
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Lecu

subtileza & segurança

Lecu & Alzir

Aura Thalia

Ice R
The Bright Light
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Cree THE EDGE

qualidade & eficiência

Aura Juncus

conceito & funcionalidade

Zonas exteriores e parqueamento

Courtesy Cree Europe

Cree THE EDGE Round

Cree THE EDGE Street

bém ajudar a criar um ambiente agradável e
convidativo.
As zonas de estacionamento cobertas precisam de iluminação 24 horas por dia, podendo esta ser uma iluminação sustentável, recorrendo a luminárias e fontes de luz eficientes e
através de sistemas de regulação de luz com
sensores de movimento e presença.
O controlo da poluição luminosa no hemisfério superior é mais um passo para a sustentabilidade, no caso das luminárias exteriores, que devem ter uma classificação IP e IK
indicadas para exteriores devido à exposição
a condições ambientais e de vandalismo. Estas luminárias devem respeitar a harmonia da
arquitetura do edifício e da paisagem, e ser
posicionadas longe dos edifícios de forma a
minimizar a possibilidade de intrusão. Deve
ter-se ainda especial atenção às luminárias
com ligação à terra de modo a remover o perigo potencial para os pacientes de cadeira de
rodas e de mobilidade reduzida.
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A iluminação exterior pode ajudar a comunicar a função do estabelecimento de saúde e
ter um papel atrativo e orientador. Uma boa
iluminação exterior arquitetural pode transformar a imagem de um simples edifício num
marco arquitetónico e símbolo da missão desta atividade.
Como primeira impressão, a imagem, o
estado geral da instalação e fatores como a
atmosfera, serviços e acessibilidade desempenham um papel cada vez mais importante podendo muitas vezes ser uma forma de quem
apenas passa pelo edifício avaliar a qualidade
(aparente) de um hospital.
Também no exterior do estabelecimento, o
percurso do parque de estacionamento até à
entrada é muitas vezes longo e aberto, e aqui
a iluminação deve contribuir para a criação de
um ambiente seguro, reconfortante, agradável
e acolhedor. A colocação de luzes de presença
e sinalizadores serve de orientação. Caso os
exteriores tenham árvores ou plantas, uma
iluminação súbtil destes elementos pode tam-

Aura Juncus
The Bright Light

Sistemas de regulação
Soluções eficientes aliadas aos mais recentes e eficazes sistemas de regulação e
sensores devem ser utilizadas em projetos
de iluminação. Estas traduzem uma redução
na fatura energética enquanto ajudam na
personalização e criação de ambientes, com
mais ou menos complexidade, mas sempre
tendo em conta o conforto dos utilizadores.
Os sistemas de regulação de espaços
dedicados ao acolhimento e tratamento de
doentes, devem ser simples e intuitivos, de
modo a facilitar a sua utilização por parte
dos profissionais e dos doentes com tendência para diminuição das capacidades de
perceção.
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Detetores de presença e de movimento contribuem para a orientação e para o fácil reconhecimento e utilização do espaço. Aliados a sensores de luz natural, estes sistemas controlam a iluminação artificial regulando
níveis de iluminação, ou acendendo e desligando as luminárias, consoante a presença de pessoas no local e da
quantidade de luz natural proveniente do exterior. Esta regulação permite adequar a iluminação à função a desempenhar e ao próprio utilizador poupando energia sem negligenciar os requisitos de segurança, de qualidade
e quantidade de iluminação.
A Aura Light tem uma vasta gama de sistemas de regulação mais e menos complexos, sendo o e-DIN um
dos mais completos, e intuitivo, possibilitando a criação de ambientes dinâmicos e personalizados com recurso
a um painel ou através das mais recentes tecnologias como internet e telemóvel. A utilização destes sistemas
de regulação inserem-se na filosofia de Sustentabilidade da nossa empresa para a gestão de energia, conforto
e ambiente.

e-DIN system

O mais recente sistema de controlo de iluminação
modular de fácil instalação e programação com painéis de controlo modernos e minimalistas. Permite
ao utilizador misturar configuração de cenas, controlar circuitos e comandos globais para atender às
preferências individuais.

Produtos
Aura Draba

IP20

A Draba comporta lâmpadas T5 com uma
iluminação uniforme em toda a superfície.
Tem um corpo em aço e um refletor mate
assimétrico. Adequada a escolas, salas de
convívio e galerias.

Lecu & Alzir

CE

!

Gama de balizadores de formas contemporâneas mas resistentes a impactos e radiações. A sua fácil aplicação encastrada ou
semi-encastrada e os seus variados acabamentos e difusores, bem como a possibilidade de luz direta ou assimétrica, torna
esta gama ideal para pontualizar o espaço.

CE

Jet

IP20

Luminária com formas circulares e linhas
suaves, para uma integração no teto, sem
aro visível. Materiais de elevada qualidade
e várias versões (formas e lâmpadas) de
acordo com utilização e efeito pretendido.

Ice Q/R
Aplique semiencastrado em acrílico satinado. Disponível em formato quadrado,
circular e retangular. Ideal para aplicação
em corredores ou em qualquer zona em
que seja necessário pontualizar elementos
ou iluminar subtilmente a parte inferior de
uma área.

IP66

CE

!

IP40
CE

The Bright Light

Aura Vitex
A forma sofisticada e estilizada da Aura Vitex, torna-a a solução ideal para a maior parte dos ambientes, salas de convívio, halls e
áreas que comportem um design ousado na
decoração. Disponível para suspensão ou de
teto com lâmpadas T5-C.

Volto Coperto
Perfil retilíneo, de reduzidas dimensões que
usa como fonte de luz as novas lâmpadas
T5 Seamless, disponíveis em diferentes potências. A lâmpada é visível em todo o seu
comprimento conferindo-lhe um lugar de
destaque.

Aura Rubia
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Simples e discreto este downlight quadrado
é ideal para zonas de circulação e instalações
sanitárias. Tem um refletor especular que
permite alcançar bons desempenhos. Tem
também um difusor opalino para luz ambiente. Adequado para lâmpadas TCD/E e TCT/E.

Fine Line
Linha de luz que marca a diferença com o seu
difusor saliente e corpo oculto em alumínio.
Cria um elemento simples que distribui luz
por todo o seu perfil, mantendo a discrição
mas ao mesmo tempo atraindo olhares.

IP20
CE

IP40
CE

IP20
IP44
CE

IP20
CE

Drop M
Luminária de suspensão, de iluminação direta, com formas orgânicas. Corpo em alumínio com diferentes acabamentos, lâmpadas de halogéno ou LEDs são também uma
opção. A escolher se for pretendida uma
luz próxima do plano de uso, focalizada e
funcional.

Aura Ilex +
A Aura Ilex+ é uma luminária adequada
a espaços com tetos altos, salas ou corredores. Aplicada de forma suspensa
ou no teto com lâmpadas T5, possível
até duas lâmpadas.

Moon
Círculo de iluminação: tecnologia LED aliada às formas geométricas elementares. Um
difusor iluminado homogeneamente que
com a sua baixa altura permite aplicá-lo em
qualquer teto falso. O corpo em alumínio
pode ter dois diâmetros, permitindo conjugações originais.

Log Out / Log In
Sistema linear de luz saliente ou encastrado, possibilita a criação de linhas contínuas, que consistem num perfil de alumínio
extrudido anodizado, com lâmpadas sobrepostas e difusor opalino. Cria-se um traço
de luz que facilmente destaca a envolvente
com a sua luz difusa.

IP20
CE

IP20
CE

IP44

CE

IP20
CE
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VIR

Luminárias para aplicação suspensa, em
teto ou em parede com LEDs. Adequadas
para iluminação de emergência.

Quad L204
Downlight quadrado com difusor levemente oculto e opalino. O refletor em alumínio
distribui eficazmente a luz da fonte LED, banhando de modo suave o espaço a iluminar.

Mica
34

Aplique de parede com difusor em acrílico,
ideal em instalações sanitárias para iluminação de espelho. A sua forma transmite uma
imagem moderna aos espaços em que é instalado. Inclui balastro eletrónico.

Halogeno
Pequeno downlight com IP65 que o torna
ideal para aplicar em zonas húmidas. Circular,
ao ficar encastrado o corpo mantém-se levemente à vista, diferenciando-se dos demais.
A lâmpada é eficazmente oculta pelo difusor
opalino, não havendo brilho que cause desconforto.

!

IP42
CE

IP20
CE

IP44

CE

IP65

CE

Aura Abelia
A Aura Abelia é uma luminária de encastrar
que se adequa a zonas de circulação, salas
ou espaços abertos. Disponível para fontes
de luz T5, destaca-se pelo fácil acesso às
lâmpadas. Pode ser fornecida com regulação e sensores de luz.

Aura Aster
A Aura Aster é um downlight para montagem embutida, adequado para áreas de circulação e espaços abertos. Projetada com
perfeitas fixações ao teto, uma estrutura
em aço, um aro em alumínio branco e um
refletor em alumínio.

Aura Celtis
A Aura Celtis é uma luminária com capacidade de criar linhas de luz com efeitos de
iluminação interessantes. Disponível para
teto ou parede, esta luminária pode ser contínua e ininterrupta ou colocada individualmente com um difusor opalino, ou um refletor especular ou mate, para lâmpadas T5.

Aura Myosotis
A Aura Myosotis apresenta uma iluminação suave ideal para aplicação em áreas
de circulação, escadas e laboratórios. Esta
luminária de parede tem uma versão com
uma lâmpada T5 e outra com T5 e LED
(3000-3200ºK ou 6000-7000ºK). Vida útil
de 50.000 horas.

IP20
IP40
CE

IP20
IP44

CE

IP20
CE

IP20
CE
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Aura Mycelis
Luminária de parede e decorativa para aplicação nos vários espaços residenciais, zonas
de circulação ou aplicações decorativas. Para
uma iluminação direta ou indireta com lâmpadas TC-DEL ou T5, pensada para espaços
onde a elegância e os acabamentos são valorizados.

Aura Thalia
Com um design elegante e discreto, esta luminária de parede é ideal para zonas de circulação onde a iluminação pontual é importante, sem uma forte presença da luminária.
Fácil acesso às lâmpadas, fluorescentes compactas, o que torna a manutenção simples.
Luminária com vidro de proteção.

Aura Adonis
36

Downlight redondo disponível em dois tamanhos e com a possibilidade de equipar com
um diferente leque de acessórios. Ideal para
circulação e instalações sanitárias, pode ser
fornecido com lâmpadas TC-DEL ou QT46 de
posicionamento vertical.

Aura Iberis
A luminária Aura Iberis fornece uma iluminação indireta para escritórios, escolas, salas de
convívio e hospitais. Pode ser fornecida com
as lâmpadas Aura Unique Long Life.

IP20
CE

IP20

IP33
CE

IP20
IP44

CE

IP20
IP40
IP65

CE

Aura Carex
Esta luminária de parede é bastante contemporânea. ideal para aplicação em camas
hospitalares. Apresenta possibilidade de
luz indireta ambiente, direta para leitura ou
examinação do paciente. Design robusto,
fácil manutenção, para lâmpadas T5.

Aura Iris
Luminária de parede com uma vasta gama
de opções para uma iluminação discreta e
decorativa. A ampla gama de difusores, de
diferentes formas e elementos, torna esta
luminária ideal para decoração. Disponível
com lâmpadas TC-D / T, TC-DEL/TEL e QT-32.

Aura Arabis
Luminária LED de suspensão ou de teto.
Apresenta um corpo em alumínio e um difusor de múltiplas camadas em policarbonato. Adequado a iluminação geral, salas
e halls. Driver DALI disponível mediante
pedido.

Aura Salvia
A Aura Salvia é um luminária de lâmpadas
T5 adequada a espaços amplos, quartos,
salas. A luminária pode ser fornecida com
sistema de regulação e sensores de luz.

IP20
CE

IP20
CE

IP50
CE

IP20
CE
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Aura Silene
A luminária estanque de lâmpadas T5 adequada para espaços limpos como salas de
cirurgia, laboratórios e cozinhas, é dotada
de uma grande resistência mecânica, tendo
o seu corpo uma dupla camada e uma junta
de espuma à prova de água.

Courtesy Cree Europe
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Cree CR Series
A série CR da CREE é composta por luminárias LED que proporcionam uma elevada
qualidade de luz, vida mais longa e maior
economia de energia. Com um design elegante, otimizam a distribuição de luz criando um teto baixo sem brilho. Integram a
tecnologia TrueWhite® da CREE.

Aura Juncus
38

Luminária estanque que cria uma linha de
luz que marca a diferença com o seu difusor
saliente e corpo oculto em alumínio. Cria-se um elemento simples que distribui luz
por todo o seu perfil, mantendo a discrição
mesmo atraindo olhares.

e-DIN

Mais recente sistema de controlo de iluminação modular de fácil instalação e programação com painéis de controlo modernos e minimalistas. Permite ao utilizador
misturar configuração de cenas, controlar
circuitos e comandos globais para atender
às preferências individuais.

IP65

CE

IP20
CE

IP65
CE

Courtesy Cree Europe
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Cree THE EDGE Street
Pensada para corresponder às preocupações atuais, a Cree THE EDGE Street é uma
luminária de design elegante e robusto. A
tecnologia LED CREE permite uma emissão
de luz de elevada qualidade. É ajustável podendo ser aplicada sobre a forma de coluna
ou na parede.

Courtesy Cree Europe

Cree THE EDGE Round

Courtesy Cree Europe

IP66

A Cree THE EDGE Round é uma luminária
em coluna de design elegante,e robusto, pensada para ser adaptada a qualquer
ambiente urbano. A tecnologia LED CREE
permite uma emissão de luz de elevada
qualidade.

CE

IP66
CE
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Soluções Aura Eco
Numa estratégia de sustentabilidade, a Aura Light desenvolve soluções de iluminação a
fim de permitir uma poupança de energia de 10 a 80% e uma redução do impacto ecológico.
Estudamos as suas necessidades com o máximo detalhe, para podermos responder-lhes com a
máxima precisão, privilegiando o respeito pelo nosso planeta.Assim, a Aura Light disponibiliza
as soluções AURA ECO: Luminárias eficientes aliadas a fontes de luz com uma duração
verdadeiramente longa. As lâmpadas Aura Long Life são as únicas no mercado com um tempo
de vida útil prolongado.
Para além disso, as lâmpadas LONG LIFE da Aura Light, que duram três vezes mais que as
convencionais, são sustentáveis pois permitem poupanças dos custos de fabrico e transporte, e
nos custos de manutenção e substituição e paragens derivadas destas (especialmente em locais
de trabalho contínuo como fábricas).Equipando a sua luminária Aura Light com as nossas fontes
de luz está a aumentar a poupança de energia, de emissões de C02 e de custos de manutenção,
enquanto optimiza as características da solução.
Veja em baixo1:

LÂMPADA STANDARD

VIDA ÚTIL (H)

T5

19.OOO

TCL

13.000**

TCT/E

13.000**

LÂMPADA AURA LONG LIFE

VIDA ÚTIL (H)

AURA T5 ECO SAVER LONG LIFE

58.000*

AURA T5 SUPREME LONG LIFE

58.000*

AURA T5 PREMIUM LONG LIFE

45.000*

AURA UNIQUE-L LONG LIFE

48.000*

AURA UNIQUE-T LONG LIFE

24.000*

AURA UNIQUE-T/E LONG LIFE

30.000*

TCD

10.000**

AURA UNIQUE-D LONG LIFE

24.000*

TCD/E

13.000**

AURA UNIQUE-D/E LONG LIFE

30.000*

TCS

10.000**

Halogéneo

5.000**

AURA UNIQUE-S LONG LIFE

24.000*

AURA UNIQUE-S/E LONG LIFE

30.000*

AURA TITAN LONG LIFE

15.000H**

* Ciclo de Comutação de 12h (11h ligada, 1h desligada)
** Duração média
1

Para mais informações consulte o nosso catálogo de lâmpadas

A Aura Light utiliza um símbolo que ilustra o tempo de benefícios das suas soluções. O número
presente no símbolo indica que o tempo de vida dos produtos Aura Light é multiplicado por 3, 4
ou 5 vezes em comparação com os standard. Ao escolher fontes de iluminação que contenham o
símbolo de longa duração da Aura Light, ser-lhe-á possível maximizar o tempo de vida das lâmpadas
e minimizar o impacto ambiental.

The Bright Light

Requisitos de iluminação para
estabelecimentos hospitalares
Na tabela em baixo pode encontrar os requisitos de iluminação estabelecidos pela norma de iluminação de interiores (UNE 12464-1). Estes devem ter em consideração necessidades de qualidade e conforto visual, oferecendo ao
mesmo tempo ambientes confortáveis e que ajudem à recuperação e descanso do paciente.

Em Lux: nível de luminância média
UGR: limite do índice de encandeamento unificado
Uo: Uniformidade mínima
Ra: índice de reprodução cromática

TIPO DE INTERIOR, TAREFA, ATIVIDADE

Em (lux)

UGR

Uo

Ra

NOTAS

SALAS DE USO GERAL
Salas de espera
Corredores durante o dia
Corredores durante a noite
Corredores com múltiplas utilizações
Salas de dia
Elevadores para visitantes
Elevadores de serviço

200
100
50
200
200
100
200

22
22
22
22
22
22
22

0,40
0,40
0,40
0,60
0,60
0,60
0,60

80
80
80
80
80
80
80

1
1
1/2
1
1

SALAS DE PESSOAL
Salas de pessoal técnico
Gabinetes de pessoal técnico

300
500

19
19

0,60
0,60

80
80

-

SALA DE VIGILÂNCIA E MATERNIDADES
Iluminação geral
Iluminação de leitura
Exames simples
Exames e tratamentos
Quartos de banho
Luz noturna

100
300
300
1000
200
5

19
19
19
19
22
-

0,40
0,70
0,60
0,70
0,40
-

80
80
80
90
80
80

1/2
2
2
2
2
2

GABINETES DE EXAMES GERAIS
Iluminação geral
Exames e tratamentos

500
1000

19
19

0,60
0,70

90
90

3
-

ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES
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1

Iluminância ao nível do solo

2
3

Evitar valores de iluminância elevados no campo de visão dos doentes

4000º K ≤ temperatura de cor ≤ 5000º K

TIPO DE INTERIOR, TAREFA, ATIVIDADE

Em (lux)

UGR

Uo

Ra

NOTAS

SALAS DE EXAME OCULAR
Exame ocular externo
Provas de leitura e visão cromática com diagrama de visão
Iluminação geral para gabinetes de exames ocular

1000
500
500

16
19

0,70
0,60

90
90
90

8

SALAS DE EXAME AUDITIVO
Iluminação geral
Exame auditivo

500
1000

19
-

0,60
-

90
90

-

300

19

0,60
-

80
80

50

19

VER
NORMA
EN12464PONTO 4.9

SALAS DE PARTO
Iluminação geral
Exame e tratamento

300
1000

19
19

0,60
0,70

80
80

-

SALAS DE TRATAMENTOS
Diálises
Dermatologia
Salas de endoscopia
Salas de gessos
Massagem, radioterapia, banhos médicos

500
500
300
500
300

19
19
19
19
19

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

80
90
80
80
80

6
-

ÁREAS DE OPERAÇÕES
Salas preparatórias e de recuperação
Salas de operação - iluminação geral
Mesa de operações

500
1000
-

19
19
-

0,60
0,60
-

90
90
-

2

UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS
Iluminação geral
Exames simples
Exames e tratamento
Vigilância noturna

100
300
1000
20

19
19
19
19

0,60
0,60
0,70
-

90
90
90
90

1
7
7
-

DENTISTAS
Iluminação geral
Iluminação na zona do paciente
Mesa de operações
Comparação de brancos dentários

500
1000
5000
-

19
-

0,60
0,70
-

90
90
90
-

3
4

LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS
Iluminação geral
Inspeção de cores

500
1000

19
19

0,60
0,70

80
90

5

SALAS DE DESCONTAMINAÇÃO
Salas de esterilização
Salas de desinfeção

300
300

22
22

0,60
0,60

80
80

-

SALA DE AUTÓPSIA E DEPÓSITOS MORTUÁRIOS
Iluminação geral
Mesa de autópsia e mesa de dissecação

500
5000

19
-

0,60
-

90
90

4

ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES

SALAS DE SCANNER
Iluminação geral
Scanners com intensificadores de imagem e sistemas de TV

1

Iluminância ao nível do solo

2

Em: 10000-100000 Lux

3

Evitar encandeamentos ao doente

4

Podem ser necessários valores superiores a 5000 lux

5

Temperatura de cor superior a 6.000º K ≤ temperatura de cor ≤ 6.500º K

6

A iluminação deverá ser regulável

7

Iluminação ao nível da cama

8

4.000º K ≤ temperatura de cor ≤ 5.000º K

5
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Informação técnica

Entrada, Halls e Receção
Zonas de Circulação
Salas de espera
Salas de examinação
Salas de imagiologia e Raios-X
Salas de cirurgia
Quartos e enfermarias
!

Iluminação de Emergência e Sinalização
Zonas exteriores e Parques de estacionamento
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Aura Light Portugal, Lda
Av. 29 de Agosto 268B
2705-869 Terrugem

Aura Light Italy S.r.l.
Viale Roma 9a
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