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Para concepção do projeto, foram realizados três estudos de referência em UBS de Brasília. Dentre as queixas dos

usuários foram identificados dois problemas que auxiliaram na definição do partido arquitetônico: A carência de ventilação

natural e a necessidade de manutenção periódica em calhas, em razão de telhados embutidos. Considerando-se esses

aspectos, o partido foi o de propor uma cobertura com inclinação única, minimizando a quantidade de calhas necessárias e

possibilitando um pé direito amplo, que favorecesse a circulação do ar interior, captado a partir das aberturas dispostas por

toda a edificação.

Como gentileza urbana foi sugerida uma ciclovia que liga as extremidades do terreno: entre uma futura praça urbana e a

entrada principal. Por este caminho encontra-se um bosque e um espaço com Academia de Saúde. Como resultado da

junção de todos esses aspectos, acredita-se oferecer um projeto com ambiência acolhedora, desde a área externa, com uma

praça a ser utilizada como área de convivência e nos momentos de espera, até os ambientes de assistência, que

proporcionam acolhimento e privacidade.

O sistema construtivo escolhido para as estruturas é o de concreto armado pré-fabricado, que possui maior

velocidade de execução e redução de gastos com mão de obra, minimiza a geração de resíduos e o

desperdício de material. As divisões internas serão em drywall de 11cm, exceto em casos de painel, quando

se pode utilizar 7cm. Para as esquadrias, optou-se pelo alumínio com tela, material que não oferece

manutenção e maior durabilidade. A cobertura da edificação será telha termoacústica sobre estrutura

metálica em perfil “I”. Na parte mais baixa do telhado, no final de cada bloco, são propostas duas descidas de

águas pluviais, com tubulações de 150mm, com captação para um reservatório inferior exclusivo, objetivando

o reuso de água nos jardins com irrigação automatizada. Nos ambientes que não possuem laje, o

acabamento das telhas será nos dois lados. Nos ambientes que possuem forro este será em gesso

acartonado com pintura lavável. O piso das áreas de circulação e ambientes de assistência será em

granitina, que possui elevada resistência, reduzindo a necessidade de reparos constantes e cujo acabamento

monolítico favorece os processos de limpeza e assepsia.

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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01 – Auditório

02 – Consultório Ginecológico

03 – Sala de Procedimentos

04 – Almoxarifado

05 – Sala ACS

06 – Sala Administrativa e arquivo

07 – DML

08 – Espera

09 – Consultório Indeferenciado

10 – Sala de Nebulização

11 – Rouparia

12 – Sala de Utilidades

13 – Farmácia

14 – Recepção

15 – Sala de Acolhimento

16 – Fraldário

17 – Sala de Vacinação

18 – Sanitário

19 – Sala de Medicação

20 – Sala de Curativo

21 – Sala Reunião/multiuso

22 – Sala de Coleta

23 – Escovário

24 – Consultório Odontológico

25 – Área de Paramentação

26 – Sala de Lavagem e 

Descontaminação

27 – Sala de Esterilização

28 – Sala de Guarda de Material 

Esterelizado

29 – Box Resíduo Comum

30 – Box Resíduo Biológico

31 – Box Resíduo Químico

32 – Vestiários Funcionários

33 – Copa

34 – Guarda bombas e compressores

35 – Gases Medicinais

36 – Espaço convivência

37 - Jardim 
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