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Legenda:
1.1 – Consulta
1.2 – Exames
1.3 – Sanitário privativo
1.4 – Janela para ventilação natural

1.5 – Brise para proteção solar-L/O
1.6 – Armário
1.7 – Biombo
1.8 – Bancada apoio
1.9 – Bancada em aço inox 

1.10 – lavatório para mãos com 
acionamento nos pés
1.11 – Cadeira Ginecológica
1.12 – Cadeira Dentista
1.13 – Pontos instalações

1.14 – Barras de apoio
1.15 – Maca para exame
1.16 - VRF
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Setorização e Fluxos
A setorização das atividades está baseada nos planos de 
agrupamento atendendo as necessidades estabelecidas 
para as Unidades Básicas de Saúde, o primeiro plano é 
formado pelo auditório e pela recepção, nas adjacências 
temos as 5 salas de acolhimento e os consultórios gerais, 
da mulher e odontológicos, que formam o segundo plano 
de agrupamento, os terceiros e quarto planos, formados 
pelos setores de procedimentos e apoio, respectivamente, 
são os mais restritos e com acesso mais controlado. 
Com 6 setores estabelecidos e o posicionamento centralizado 
da recepção, os fluxos partem da entrada e acessam 
mais rapidamente de um lado o auditório e os sanitários, 
e de outro os consultórios indiferenciados e da mulher. 

Os consultórios odontológicos estão conectados a 
recepção, e está em uma ala a parte por causa dos 
ruídos. A área de acolhimento, ligada diretamente à 
recepção, com acesso próximo a área de procedimentos, 
possibilita o encaminhamento para este setor dependendo 
do caso ao mesmo tempo em que restringi o acesso 
desnecessário, onde o risco de infecção é maior. 
Outro aspecto importante é que a locação dos setores em blocos 
autônomos com jardins dispostos entre eles, que além de criar 
um microclima contribuindo para o conforto termoacústico, 
facilitam a passagem da infraestrutura por fora e possibilita 
o acesso as instalações pelo exterior do edifício, reduzindo 
a interferência da manutenção na operação da Unidade.


