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 Con�gurada como um pavilhão a �utuar sobre o 
terreno,  balizado pelo horizonte de Brasília, a proposta para a 
Unidade Básica de Saúde na área de Riacho Fundo II busca a 
simplicidade, a sustentabilidade e, sobretudo, a funcionalida-
de, se inserindo de maneira harmoniosa com a tipologia da 
capital icônica.
 Seu programa extenso e complexo, que comporta a 
atividade de 7 equipes de atendimento voltadas à comunida-
de local, foi distribuído ao longo do terreno de maneira longi-
tudinal, conectado por um eixo de circulação livre (Diagrama 
a1).
 A evolução desse conceito dividiu o eixo em duas 
circulações periféricas, empurrando os usos para o centro e 
convidando a paisagem a integrar o interior do edifício 
(Diagrama a2).
 Um novo eixo foi recortado no centro do objeto 
arquitetônico, permitindo a abertura de pátios internos linea-
res. Os mesmos garantem iluminação e ventilação natural de 
modo e�ciente, contribuindo para o aspecto sustentável da 
proposta, ao mesmo tempo em que  humaniza o espaço 
hospitalar (Diagrama a3).
  Por �m, o elemento do auditório é modelado de 
maneira mais orgânica, a �m de quebrar a modulação ritmada 
dos elementos pré-moldados com um fator surpresa. Por sua 
forma ele agrega os usuários em seu entorno, ao mesmo 
tempo em que cria uma identidade forte para o projeto 
(Diagrama a4).
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