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1. Acessibilidade: Os pontos de ônibus próximos ao terreno serviram de 

referência para a orientação da edificação, pois trata-se de uma unidade de saúde de 

atendimento restrito ao Parque do Riacho. Desta forma, os acessos de pacientes, 

com veículos ou a pé, estão voltados para o nordeste e para noroeste, e o acesso de 

carros de serviços para o sudoeste. Facilita-se assim o acesso do público à UBS;

2. Fluxos bem estudados e bem definidos são fatores determinantes para a boa 

qualidade de qualquer EAS. Portanto, não se pode furtar a estratificar estes fluxos de 

forma ordenada. Assim, estabeleceu-se como linha mestra do projeto três 

circulações internas básicas e longitudinais: uma é a circulação de pacientes no 

primeiro atendimento. Outra é a circulação de médicos, odontólogos, agentes de 

saúde e pacientes em segundo atendimento (exames e terapias). A última é a 

circulação de serviços. Os acessos a estes três níveis de circulação são distintos. 

Tudo isto proporcionou a ordenação do trânsito de materiais e pessoas, evitando-se 

que pacientes, por exemplo, circulem por áreas indesejáveis. Para os fluxos 

externos, separaram-se os acessos de pacientes, de médicos, odontólogos e 

agentes de saúde e dos demais funcionários, somando-se um total de três acessos à 

edificação;

3. Na área de saúde existem muitas normas e referências a seguir para que 

um projeto de arquitetura não seja inviabilizado. Como exemplos pode-se citar a 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC ANVISA 50/2002, a ABNT NBR 9050, o 

Manual de Estrutura Física de UBS/2006 e o Humaniza SUS/2004. Atender a todos 

estes documentos é importantíssimo para a adequação da estrutura física da 

edificação de saúde ao uso a que se destina. A legalização do projeto depende disto, 

pois além de o projeto ter que ser aprovado pela Administração Regional, no caso a 

do Riacho Fundo, passará também pelo crivo do Núcleo de Análise de Projetos – 

NAPRO, da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Ressalta-se então que houve 

preocupação máxima para o atendimento das referidas normas na elaboração do 

presente projeto de UBS, respeitando-se áreas mínimas, fluxos e demais itens com 

os quais se defronta ao interpretar a legislação. Além disto, foram seguidos os 

documentos técnicos do concurso (termo de referência, por exemplo);

4. A iluminação e a ventilação naturais foram muito exploradas na concepção do 

projeto. Não há um único ambiente em que estes elementos não tenham sido 

inseridos, quer seja pelo uso de janelas voltadas para as áreas externas ou jardins 

internos, quer seja pelo uso de sheds na cobertura. Os consultórios e o corredor 

posterior a estes ambientes possuem pé-direito duplo, o que proporciona a 

possibilidade de inserção de janelas, tornando os ambientes agradáveis. Em tempos 

de altos custos de energia elétrica tais preocupações são muito importantes, pois 

minimiza-se o uso de equipamentos de climatização e de lâmpadas;

LEGENDA

Acessos pacientes

Acesso serviços

Vagas comuns

Vagas PNE

Vagas ambulâncias

Áreas verdes

Bicicletas

Edificação UBS

Compres. e gases medicinais

Direção paradas de ônibus

Muro - 1.80m

pátio de serviços

Implantação
(vista parcial do lote)

5 10 15 20

10 20 30

Locação

LEGENDA

Acessos pacientes 

Acesso médicos, odontólogos
e agentes comunitários

Acesso servidores

ambientes diversos

Circulação pacientes (2 atendimento)
e médicos

Circulação médicos, odontólogos
e agentes comunitários

Circulação de serviços

Áreas verdes
Circulação pacientes (1 atendimento)

Fluxos
5 10 15 20

LEGENDA

Recepção / acolhimento / espera
Atendimento

Serviços
Circulações

5 10 15 20
Setorização

áreas verdes

laje impermeabilizada

Cobertura
5 10 15 20

Guarita


	Página 1

