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BRISES

Proteção das janelas das áreas de 
ventilação e iluminação através 
de brises em placas cimentícias 
na cor branca.
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VENTILAÇÃO CRUZADA

Exaustão do colchão de ar da cobertura sem 
movimento descendente (100% de rendimento) 
através da abertura livre junto ao teto (sem 
veneziana) da galeria de serviços pelo processo de 
convecção.

PAINEL FOTOVOLTAICO

O baixo custo de operação e 
manutenção pleiteada através da 
economia de energia e correta 
orientação solar do edifício são 
fatores fundamentais. Destacamos a 
iluminação e ventilação natural, 
dispositivos de proteção solar e 
painéis fotovoltaicos.

GALERIA DE SERVIÇOS

Em toda extensão do edifício para localização dos 
compressores do sistema split de ar condicionado 
e dos compressores dos gabinetes dentários, 
localização dos ventiladores e dutos do sistema de 
climatização evaporativa, das tubulações 
hidráulicas, elétricas, telefonia, lógica, painéis 
fotovoltaicos.

Circulação

Área de luz

Setor de apoio técnico

Setor administrativo

Setor de atendimento público

SETORIZAÇÃOEXPANSÃO

Com o �uxo constante e o aumento do número de 
pacientes, faz-se importante analisar áreas para 
ampliações futuras. O projeto, portanto, prevê 
áreas patamarizadas para ampliações do setor de 
atendimento aos pacientes, do setor de apoio e 
serviços e da espera de pacientes.

CIRCULAÇÃO

O projeto da UBS atende as 
premissas básicas projetuais e 
construtivas, como construção de 
baixo custo e facilidade de circulação 
de pacientes debilitados, evitando 
escadas e rampas.

VEREDA

A praça existente no plano urbanístico permitiu a 
inserção de uma vereda para passagem de 
pedestres e a proposta de uma nova praça ao 
fundo da UBS, possibilitando a integração do 
edifício com o entorno.

f1 - VISTA EXTERNA 

MEMORIAL DE PROJETO

A UBS – Unidade Básica de Saúde – é um importante edifício de caráter social 
que recebe pessoas debilitadas para o tratamento de suas enfermidades. Em 
geral os usuários das UBS são pessoas de baixo poder aquisitivo que se 
constituem na maioria da população brasileira. A carência de edifícios 
destinados à saúde em nosso país indica que centenas de UBS precisam ser 
construídas em todo o território nacional.

O projeto surge de uma análise das restrições externas, tais como 
implantação, acessos, insolação; e restrições internas de conforto, programa 
de necessidades e funcionalidade.

O gerador primário projetual busca responder a essência do edifício como 
uma estruturação modular, dessa forma, permite a arquitetura ser 
polivalente às futuras necessidades da UBS frente a sociedade. Em suma, 
expansível e com sistema estrutural independente das vedações.

Concomitante o terreno induz a formação de uma linha de força signi�cativa 
no sentido norte – sul representada por um eixo entre os demais maciços 
que, amparados pela vereda, cria um elemento de indução ao pedestre que 
acessa os espaços públicos dinamicamente e dentro da quadra.

Para o projeto de uma UBS é importante ressaltar a separação dos �uxos de 
pacientes, pacientes acompanhados, funcionários e serviços. Para tanto, o 
auditório �cou localizado com a possibilidade de utilização independente do 
funcionamento da UBS, e o setor de apoio e serviços localizado próximo a 
entrada de serviços e funcionários. Já o setor de atendimento aos pacientes 
�cou localizado próximo à sala de espera e recepção.

Ora, apesar da complexidade do programa e �uxos, a salubridade do espaço 
demanda atenção especial, dessa forma foi incorporada à casca da 
arquitetura uma permeabilidade representada pela chapa perfurada e 
cobogó que criam uma ventilação cruzada com auxílio de aberturas 
estratégicas por todo o projeto.

Visto uma possivel interrupção desse �uxo nos ambientes fechados como 
consultórios, todas as portas e janelas do projeto apresentam veneziana �xa 
no inferior de suas folhas e aberturas pivotantes no superior para auxiliar a 
permeabilidade.

Os pilares em “V” proporcionam leveza e ritmo às fachadas auxiliando o 
travamento das vigas metálicas, essas expostas se revelam nos setores 
públicos do programa como um símbolo de sinceridade estrutural ao 
usuário que percebe e se apropria da arquitetura.

HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR

A humanização da arquitetura tem destaque pela formação do abrigo ao processo 
ambiental terapêutico, ou seja, um espaço acolhedor e seguro.

É fundamental a percepção do espaço pelo usuário e seus funcionários, pois assim, de 
forma recíproca, gera um entendimento espacial e uma melhoria contínua do ambiente 
de saúde.

Dessa forma, amparado por espaços públicos como auditório, praças e uma arquitetura 
ampla, a UBS integra-se sutilmente em um momento de fragilidade do paciente.

A higiene e a organização espacial do prédio aparada por um eixo de cobogó 
diversi�cado, contribuem como um apecto agradável e humanizado ao ambiente.

IMPLANTAÇÃO

O edifício foi projetado em um único patamar (cota 1242,50m) a �m de evitar rampas e 
escadas internas, facilitando o acesso de pacientes debilitados. Já os estacionamentos, 
arborizados, se encontram implantados no terreno natural.

O estacionamento  apresenta-se com 117 vagas, dispondo em toda a implantação vagas 
para idosos, portadores de necessidades especiais, bicicletário, táxi e carga e descarga, 
visto que, a demanda por espaço harmoniza sua área com a implantação do edifício na 
continuidade de seus maçicos.

O entorno imediato do terreno revela a existência de praças e vazios e, primordialmente, 
a praça no setor sul do terreno que foi incorporada e ampliada no projeto para atrair os 
usuários e in�uenciá-los na prevenção de sua saúde.


