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Memorial Justificativo:

A ambição da futura Unidade Básica de Saúde de Riacho Fundo, é transformar-se em uma 
referência para a população, no que diz respeito ao atendimento (assistência); e principalmen-
te, no trabalho de educação permanente, com informação e orientação dos usuários com 
relação à saúde e seus cuidados precedentes. A nova edificação propicia de forma adequada, 
estrutura física para atender a relação entre usuários e equipe de saúde.
Optou-se por implantar a edificação sobre um embasamento; destacando a edificação de 
caráter público em relação ao nível da rua, e ressaltando sua volumetria no trajeto do usuário 
até o acesso. Além disso, a cota média de implantação equilibra os volumes de corte e aterro 
considerando também o acerto dos níveis para futuras expansões.
Esta implantação tem por objetivo anular a idéia de frente e fundos, ao tratar adequadamente 
os acessos; tornando relevante o eixo longitudinal da proposta e o seu pátio central.
Destaca-se inicialmente, a recepção e espera. Para qualificar o acesso, o grande estar de 
triagem e espera, acontece entre os blocos construídos, é este o espaço que abriga e encami-
nha os usuários para os diversos tipos de atendimentos. Constitui-se como núcleo social do 
conjunto, articula os acessos e fluxos; e identifica visualmente, as diferentes alas e setores.
Junto à espera localiza-se, a parte de atendimento: sala do agente comunitário, salas de acolhi-
mento, consultórios odontológicos, sala de vacinação; além dos serviços de apoio como a 
farmácia, os sanitários públicos e fraldário.
Funcionalmente interiorizou-se os programas que necessitam de maior controle ou privacida-
de. Após a triagem, o público é direcionado para a proximidade dos consultórios e salas de 
atendimentos, cada conjunto conta com áreas de espera de menor porte.
Em um das alas estão os consultórios indiferenciados e os consultórios de atendimento à 
mulher, com as respectivas esperas. No lado oposto, além dos consultórios odontológicos, 
localizam-se os programas ligados aos processos assépticos e material esterilizado; em 
seguida um setor com as atividades sépticas e as salas que tratam do processo de descontami-
nação.
Outro item a destacar é a legítima função do auditório de educação em saúde, neste espaço 
desenvolvem as atividades de centro de orientação, prevenção e informação da UBS. Está 
localizado no eixo visual do estar e do pátio interno; facilitando o acesso à sua programação. 
Na organização geral, tanto o auditório, como a área administrativa posicionam-se com certa 
clareza e independência para as respectivas atividades, e podem contar ainda com o espaço 
do pátio interno para outras atividades.
Localizado à lateral da edificação principal, está o bloco de serviços e programas de apoio, 
contando com acesso independente para facilitar o controle de abastecimentos e retiradas. No 
térreo todas as utilidades; boxes de resíduos, central de gases, compressores, e o programa 
de serviços destinados à equipe de funcionários da unidade: vestiários, copa, sala de manuten-
ção.
No pavimento superior uma área para descanso, grêmio dos funcionários; e todas as máquinas 
do sistema de refrigeração e os reservatórios de água; essa infraestrutura abastece o prédio 
principal através de pontes técnicas na cota do entre forro das alas.


