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A planta foi setorizada em três blocos, sendo no bloco central (02)

o acesso principal da unidade, onde se encontra a área de recepção

e espera, na qual se dará o primeiro contato entre público e

funcionários. Alguns ambientes foram estrategicamente

posicionados neste bloco, próximo à entrada principal. Como as

salas de acolhimento, visto que se tratam dos primeiros ambientes a

que os pacientes devem ter acesso. Em seguida, a sala de vacinas,

para evitar que indivíduos sadios necessitem percorrer outras áreas

para receber imunização. E por fim, a farmácia, para que os

usuários que se dirigem ao local apenas para receber

medicamentos não necessitem adentrar por outros setores.

Ainda no bloco 02, estão dispostos ambientes de

apoio como sanitários, fraldário, rouparia e sala de

utilidades. Uma circulação leva ao setor onde estão:

sala de nebulização e os 07 consultórios

indiferenciados, com uma área de espera exclusiva,

que permite separar o público por tipo de demanda,

evitando lotação de determinadas áreas da unidade.

A outra circulação próxima ao acesso principal leva

ao bloco 01, que abriga um setor dedicado à saúde

da mulher, com 05 consultórios. Ainda neste

complexo se localizam o auditório e a sala de

procedimentos.

No bloco 03, também acessado a partir da área de recepção e espera, os

pacientes dispõem de sala de medicação, sala de curativos, sala de coleta

e setor de atendimento odontológico, com os 07 consultórios e o

escovário. Este bloco dispõe de área de recepção e espera também

diferenciada, com a intenção de distribuir o público, conforme a demanda.

Contém também, os ambientes destinados a esterilização dos materiais

de uso odontológico. É neste bloco que se localiza a sala de reuniões

/multiuso, que, assim como o auditório, pode ser acessada a partir da área

externa da edificação. Na parte posterior deste bloco encontram-se os

ambientes destinados ao conforto e higiene, copa e área de convivência.

Este setor pode ser acessado diretamente a partir da área externa, sem

que seja necessário percorrer outras áreas da unidade. A este bloco

também se interliga o abrigo de resíduos de serviços de saúde e possui

acesso facilitado para a via pública, a fim de favorecer a coleta.
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