
Quem procura o trabalho de um médico está em busca de duas coisas 
que, no fundo, têm o mesmo sentido: saúde e bem estar. Nesta clínica 
de dois mil metros quadrados, localizada no bairro Mercês, em Curitiba, 
os pacientes sentem a aura do bom atendimento logo que vislumbram os 
cenários projetados pela engenheira civil e designer de interiores Karin Brenner. 
“Quando um médico oferece um ambiente confortável e em consonância com 
as tendências, ele transmite a imagem de ser uma pessoa atualizada e, com 
isso, o paciente se sente mais valorizado e confiante”, explica Karin. A recepção 
é o eixo central da clínica. Para um dos lados está o corredor do consultório 
e as salas de exame da cirurgiã plástica proprietária do complexo. Para outro 
lado está um agradável café e, em uma terceira direção, fica a área de leitos e 
centro cirúrgico. Há ainda, no pavimento inferior, um conjunto de consultórios 
de outras especialidades e a área de fisioterapia e estética, onde está sendo 
construído um spa com banheira. Ambientes como a sala de cirurgia exigem 
uma série de cuidados, como piso que não conduza eletricidade, além de 
móveis e paredes com acabamentos que possam ser facilmente limpos com 
pano úmido e álcool, ou qualquer material asséptico. As restrições necessárias 
e compreensíveis aumentam ainda mais o desafio de tornar acolhedor o visual 
desses cenários. Mas Karin, como se vê, sabe fazer a diferença.

ESTILO DO PROJETO
Como conhece a cliente de outras parcerias bem-sucedidas, Karin teve 
carta branca para apresentar sua proposta na clínica. “Trabalhei com 
diversas cores: nas paredes, usei tons básicos como branco, perolados 
e acinzentados, combinados com tons fortes, como o laranja no lavabo 
da área de spa e fisioterapia”, conta. Na recepção, a madeira nas paredes 
aquece o ambiente. Já no café, as tonalidades neutras do piso e das 
paredes são quebradas pelo tecido colorido da poltrona Egg e das 
almofadas. “Normalmente o meu trabalho apresenta muita alegria, sem 
ser carnavalesco ou circense”, pontua Karin.
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Na recepção, as paredes são revestidas por paineis de 
madeira sucupira em planos e espessuras diferentes. O 
belo recurso ajuda a reduzir a reverberação do som. As 
poltronas e cadeiras em chenile bordô são acompanhadas 
pela mesinha de centro e pela bancada de trabalho em 
madeira e vidro incolor com película leitosa branca.
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KARIN BRENNER
engenheira civil e designer de interiores



PERFIL
Karin Brenner é uma mulher em plena coerência com o terceiro milênio: consegue equilibrar, 
como poucas, características que em um primeiro momento seriam conflitantes, como 
objetividade e sensibilidade. A faceta prática a acompanha desde muito jovem, quando já 
demonstrava uma inusitada paixão por matemática. Esse jeito ágil e determinado de encarar 
as ‘equações da vida’ contribuiu para que sua carreira conjunta de engenheira civil e designer 
de interiores pendesse para projetos comerciais. Mas em nenhum momento Karin se afasta 
de outra virtude admirável que possui: a criação. “Estou constantemente viajando. Acho que é 
primordial para arejar as ideias. Este ano, fui a Miami, onde vi uma mansão que me proporcionou 
insights fantásticos para um novo projeto de escritório grande que estou executando, para 
mais ou menos 150 advogados”, conta. A inspiração de Karin também aparece em lugares 
um tanto inesperados. “Em 2008, resolvi fazer mergulho. Este novo mundo debaixo d’água, 
que eu desconhecia, abriu diversas ideias e visões diferentes”, revela a engenheira e designer, 
com um bom humor capaz de melhorar o astral de qualquer ambiente.

PRINCIPAIS PARCEIROS
Artgran - textura na parede do lavabo
Casanova - piso condutivo
Decorvidros - vidros e espelhos
Inove Design - sofá e bases das 
mesas do café
Michelangelo - mármores e granitos
Monalisa - móveis
Ronconi - mesa de centro, poltronas 
e cadeiras
Shadow - persianas Luxaflex
Solar Film - películas aplicadas nos 
vidros
Clínica Pietá - centro médico

A sala da proprietária da clínica 
ganhou generosas doses de 
aconchego através do piso laminado, 
do tapete persa e dos revestimentos 
das poltronas e da parede: tanto a 
madeira sucupira, quanto o tecido 
onde foi fixada uma tela colorida. 
A imponente mesa de trabalho foi 
desenhada por Karin e executada 
na mesma madeira sucupira, com 
tampo de vidro e película negra.

Acima, o lavabo da área do spa ganhou bancada de mármore branco Paraná, persiana Ondulette e textura branca e laranja nas paredes. Na sala 
de exames, a mesa com tampo e lateral de vidro foi desenhada por Karin. Abaixo, um espaço do centro cirúrgico, onde piso, paredes e móveis 
seguem regras rígidas de higiene. O maior charme do ambiente é a vista trazida pela ampla janela.

150   Anuário Visual&Design


