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PROCESSO CONSTRUTIVO

A arquitetura teve como critérios fundamentais a escolha de elementos que levem em consideração a facilidade de 
execução, manutenção e uso de materiais com melhor custo-benefício, assim como elementos construtivos que 
busquem atender fatores como durabilidade e adequação ao partido arquitetônico.

Como sistema construtivo, foi adotado uma estrutura mista de concreto armado e aço, com cobertura apoiada em 
treliças metálicas. A singularidade dos pilares metálicos em forma de “V”, destacados do corpo do edifício, contribuem 
para o contravetamento da estrutura metálica.

A galeria de serviços juntamente com o radier, ambos executados em concreto armado moldado “in loco”, aumentam a 
rigidez do edifício como um todo, otimizando o processo da construção sem o uso de vigas baldrames.

O piso é monolítico em concreto polido com pintura epóxi, juntas secas de dilatação e rodapé vinílico com meia cana 
colado diretamente no piso acabado e na parede para evitar o acúmulo de poeira.

Apoiadas diretamente sobre o piso acabado, as vedações são em steel frame com placas cimentícias nas faces externas 
e placas de gesso acartonado nas faces internas, conferindo �exibilidade para futuras intervenções nos ambientes 
existentes, assim como a rapidez na montagem e a redução da carga que seria aplicada utilizando uma vedação em 
bloco cerâmico.

Em todos os ambientes as paredes são especi�cadas com pintura até a altura de 2,10m e forro em P.V.C., exceto na sala 
de espera dos pacientes e circulações que permanecerão sem forro.

Como poder ser visto na ilustração abaixo, o edifício adota uma malha quadrangular de 1,60 x 1,60m que possibilita a 
modulação dos pilares e a locação das vedações em múltiplos e submúltiplos do módulo, fator que racionaliza a 
construção e permite a execução de  futuras expansões previstas no programa.

ISOMÉTRICA DO PROCESSO CONSTRUTIVO
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MALHA QUADRANGULAR 1,60x1,60 M


