
Assim sendo, as a� vidades elencadas na praça de atendimen-

to|procedimentos são a farmácia e depósito, coleta, cura� vo, 
procedimentos, medicação, nebulização, vacinação, áreas de 
apoio da sala de u� lidades, lavagem e descontaminação, es-
terilização, guarda de material esterilizado e paramentação, 
box de resíduos químico, biológico e comum, sala de macas e 
cadeiras de roda. Além do serviço de primeiro atendimento e 
direcionamento das salas de acolhimento. 
A praça de atendimento|consultórios agrupa os consultórios 
indiferenciados, consultórios de atendimento à mulher, além 
dos consultórios odontológicos e escovário. Este setor reúne 
a� vidades cujo fl uxo operacional e de pessoas a par� r de orga-
nização de agenda são muito semelhantes.

A praça de atendimento|administração agrupa os ambientes 
de acesso controlado e mais restrito aos funcionários, com-
posto pela sala administra� va e arquivo, sala de reunião/mul-
� uso, sala para agentes comunitários, almoxarifado, copa, de-
pósito de material de limpeza. Além do auditório de educação 
em saúde des� nado a palestras à comunidade, entre outros, 
cujo acesso exclusivo permite funcionamento independente 
do restante da unidade.
Na área externa, afastada e separada do estacionamento e bi-
cicletário, estão previstos as áreas de carga e descarga, parada 
de ambulância, área dos compressores e bomba, central de 
gases e reservatório de água.

IMPLANTAÇÃO
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1. Via existente
2. Alargamento passeio público
3. Acesso Principal UBS

4. Rampa acesso veículos passeio
5. Rampa acesso emergência
6. Vaga Carga-Descarga / Emergência

7. Bicilcletário
8. Estacionamento (40 vagas)
9. Praça ajardinada

10. Praça Procedimentos
11. Praça Consultórios
12. Praça Adminisração

13. Praça A� vidades (Área Expansão)
14. Casa de Máquinas
15. Reservatório d’água

16. Acesso Pedestres
17. Praça Convívio
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CORTE A_CONSULTÓRIOS
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CORTE B_AUDITÓRIO

0 5
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