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PROMENADE

PERSPECTIVA DE ACESSO

GEOMETRIA1

CIRCULAÇÃO2

SISTEMA CONSTRUTIVO

 A forma estreita permite um melhor aproveitamento da iluminação natural e ventilação cruzada nos ambientes.  A forma 
também permite acesso direto as vistas externas, luz solar e induz a um melhor ambiente de trabalho para os funcionários 
e principalmente para os pacientes.  Vale lembrar que o projeto todo é térreo e obedece às normas de Acessibilidade 
Universal. A utilização de pré-moldados metálicos em perfil I diminui o tempo da obra e contribui na racionalização, propor-
cionando uma obra mais ágil, limpa, sem desperdícios e facilitando as instalações.  Os fechamentos são em painéis cimen-
tícios modulados.  As amplas esquadrias sombreadas pela vegetação externa, permite a entrada de luz, mas não de calor, 
garantido o melhor conforto visual e térmico.  A grande repetição no tamanho das esquadrias também agiliza e economiza 
na montagem.  Os painéis internos são de gesso acartonado.

LEGENDA

ACESSO ADMINISTRAÇÃO
PROMENADE
ACESSO SAÚDE (TODOS OS BLOCOS)
ACESSO SAÚDE (BLOCO 1 / PACIENTE SAUDÁVEL)

ACESSO VEÍCULOS
EXPANSÃO CIRCULAÇÃO VEÍCULOS
ÁREAS PÚBLICAS / VERDES (PARQUE)
COLETA DE RESÍDUOS

SETORIZAÇÃO

A implantação da Unidade Básica de Saúde buscou solucionar a convivência adequada entre os espaços de consulta e os 
espaços administrativos, de apoio e serviços.  Buscou-se o equilíbrio ideal entre a desejável continuidade dos espaços de 
convivência e o necessário isolamento que o uso de assistência médica determina. De maneira análoga, o projeto buscou 
criar uma proporção ideal entre espaços ensolarados e sombreados, com grandes áreas de transição. Pode-se pensar nos 
espaços de circulação e a promenade de passeio e convívio como uma grande área de integração entre os blocos. Sepa-
rou-se adequadamente os pacientes das diferentes atividades médicas, odontológicas e assistenciais à saúde.  Com isso 
busca-se distinguir pacientes saudáveis que por exemplo precisam apenas de uma vacina, com aqueles que necessitam 
de fato de algum tipo de tratamento.  Respeita-se assim também a privacidade e intimidade de alguns atendimentos como 
aqueles relacionados a mulher.  Todas as salas de consultórios são voltadas com vista pra grandes espaços de área verde, 
proporcionando a paz e alívio psicológico tão essenciais em momentos de vulnerabilidade da saúde.  Com esse mesmo 
foco, todos as salas de espera são voltadas para pátio ajardinados e protegidas da insolação.
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