Movimento Vision Coworking Oftalmológico
Conceito:
Cubo mágico é um brinquedo onde agrada todas as idades, desde as crianças até os adultos, é
um brinquedo simples que faz com que os usuários se descontraiam por muito tempo sem
perceberem que o tempo está passando, além disso ele traz várias possibilidades de resolução de
sua problemática. Observando tudo que foi exposto acima, foram aplicadas várias técnicas na
edificação com o objetivo de fazer um centro oftalmológico de forma diferente e mais eficiente
dos demais do país e do mundo.

Segundo os levantamentos feitos pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em 2010, o aumento
de pessoas idosas no país irá ocorrer
decorrente do aumento etário da
população, propiciando o aumento de
problemas de saúde. Uma das doenças
mais recorrente é a doença visual e as
três maiores causas de cegueira no
mundo e no Brasil são: catarata,
glaucoma e degeneração macular
relacionada à idade (DMRI). Com esses
dados concluímos que o aumento na
procura para tratamento irá ocorrer de
forma
considerável
em
centros
especializados ano após ano. A
realização desta proposta foi baseada
na falta de alguns serviços, como
alguns tipos de cirurgias e exames
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clínicos
oftalmológicos
que
apresentam grande procura na cidade
de Barbacena-MG. O método de
viabilizar a proposta de um centro
oftalmológico deste porte, se deu
através do conceito de coworking, que
é um movimento que está redefinindo
a forma como nós trabalhamos e
vivemos. Inspirados pela cultura
participativa do movimento open
source e da natureza transformadora
das áreas de tecnologia, nós estamos
construindo
um
futuro
mais
sustentável através de um novo
equilíbrio entre vida e trabalho.
(COWORKING BRASIL, 2015).
Movimento
Vision
Coworking
Oftalmológico é um lugar que mostra
seu potencial desde a sua arquitetura,

tudo planejado nos detalhes para dar
suporte as pessoas com acuidade
visual baixa, conta com uma ampla
estrutura capaz de solucionar do
simples ao avançado problema de
visão, tem uma estrutura para apoio
completo tanto para os médicos
quanto para os pacientes. Fica situado
na cidade de Barbacena – MG, perto
da área central da cidade, num bairro
dedicado a clínicas e hospitais, tudo
para maior comodidade e segurança
para o usuário. Essa edificação veio
para acabar com a deficiência e falta
de lugar adequado, capaz de fazer
qualquer tipo de exame e cirurgia
oftalmológica com rapidez e precisão
necessária.
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