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A implantação ocorre de maneira a aproveitar 
a linearidade do lote, onde os acessos ocorrem 
por grandes eixos de circulação, sendo um 
destinado ao uso da UBS e outro a um uso 
público. 
A recepção é locada no centro do projeto, 

estabelecendo a mediação entre os espaços 
de parque e UBS,  e realizando o controle de 
toda a unidade.
Em todo o conjunto do edificio são locados 
diversos pátios,  sendo alguns com a função 
de receber atividades em grupos ou de trazer 

o “verde” do parque para dentro da unidade. 
Essa condição, além de gerar a integração 
entre interno e externo, atua na divisão dos 
diferentes usos da unidade e na eficiência 
bioclimática do conjunto. 

01- Setor técnico operacional
1.1   Box de resíduos químicos
1.2   Box de resíduos biológicos
1.3   Box de resíduos comuns
1.4   Depósito de material de limpeza
1.5   Guarda de cadeira de rodas e 
guarda de macas
1.6   Rouparia
1.7   Sala de utilidades
1.8   Sala de lavagem e 
descontaminação 
1.9   Sala de esterilização
1.10 Sala de guarda de material 
esterelizado 
1.11    Área de paramentação
1.12   Área dos compressores e 
bomba a vácuo 
1.13   Central de gases
02 - Setor administrativo/ 
funcionários
2.1   Vestiário de funcionários 
masculino
2.2   Vestiário de funcionários 
masculino PNE
2.3   Vestiário de funcionários 
feminino PNE
2.4   Vestiário de funcionários feminino 
2.5   Depósito farmácia
2.6   Copa
2.7   Sala para agentes comunitários
2.8   Almoxarifado
2.9   Sala administrativa e arquivo
2.10   Sala de reunião/ multiuso
03 - Setor odontologia
3.1   Consultório odontológico com 
aparelho de raio-X 
3.2   Consultório odontológico
3.3   Escovários
04 - Setor de procedimentos
4.1 Sala de nebulização
4.2 Sala de procedimentos/ 
emergência
4.3 Sala de medicação 
4.4 Sala de vacinação
4.5 Sala de coleta
4.6 Sala de curativos
4.7 Farmacia
05 - Setor de recepção e controle 
de acessos
5.1   Recepção
5.2   Arquivo
5.3   Esperas localizadas
06 - Setor de sanitários públicos
6.1   Sanitário público feminino PNE
6.2   Sanitários públicos femininos
6.3   Fraldário
6.4   Sanitário público masculino PNE
6.5   Sanitários públicos masculinos

07 - Auditório/ Biblioteca 
comunitária
7.1   Auditório/ Biblioteca
08 - Setor de acolhimento
8.1   Sala de acolhimento
09 - Setor de consultórios 
indiferenciados
9.1   Consultórios indiferenciados
10 - Setor de consultórios de 
atendimento a mulher
10.1 Consultórios de 
atendimento à mulher
11 - Praça de entrada   
12 - Caixa d’água
13 - Recreação Infantil
14 - Vagas Públicas
15 - Vagas funcionários
16 - Bicicletário
17 - Pátio de atividades em 
grupo
18 - Galeria
19 -  Ponto para 
estacionamento de 
emergência
20 - Programa 
academia da saúde
21 - Espaço para feiras 
livres


