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D1. Concepção do Projeto
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Proposta para Unidade Básica de Saúde

O ambiente hospitalar é por natureza um lugar psi-
cologicamente desconfortável, uma vez que sempre 
que se recorre a ele é porque se tem algum problema 
de saúde, o que remete a dor e sofrimento. Partindo 
dessa premissa, o projeto deve propiciar um ambiente 
agradável e calmo que possa mitigar os efeitos de uma 
espera que pode parecer infinita dependendo do descon-
forto que se está a sentir. Assim sendo, pensou-se num 
edifício leve e agradável que possa cumprir esse papel.
Funcionalmente, temos setores distintos dentro da UBS:

ambulatório e tratamento, o que fomentou o partido 
do projeto: dois blocos distintos, unidos pela recepção 
comum. 
Situado à oeste, o bloco ambulatorial, em “L” tem 
de um lado o atendimento odontológico e do outro o 
clínico. Na linha próxima à recepção ficam as salas de 
acolhimento, facilitando o acesso a essa rápida avalia-
ção prévia. Do mesmo modo, a sala de escovação fica 
junto os consultórios odontológicos para que as ações a 
ela dirigidas fiquem nas proximidades.
A leste, o bloco de tratamento também acolhe a área 
administrativa. Tendo o mesmo formato de “L” do

outro bloco, na região mais próxima dos acessos fica 
a área administrativa, com o acesso de funcionários. 
Mais ao fundo a área de tratamento com as salas de 
atendimento próximas à recepção e a central de es-
terilização mais afastada, de modo a não permitir o 
cruzamento de fluxos contaminados com limpos.
Interligando esses dois blocos, a recepção e espera 
se constitui numa grande praça ajardinada, onde as 
pessoas podem ser sentir mais reconfortadas pela ve-
getação e jardins. Esta área possui uma cobertura que 
“flutua” sobre os blocos laterais e forma uma ventila-
ção permanente entre ela e a cobertura destes. 

Esta cobertura é interrompida sob os jardins para que 
permita a entrada de luz solar que afetará tanto ele, 
quanto o ambiente interno, iluminando-o. Da mesma 
forma, a chuva permeará sobre o jardim, como que tra-
zendo o ambiente natural para dentro do construído.
O edifício está localizado próximo à testada de acesso ao 
lote, com a área de estacionamentos nos fundos, onde 
se tem um acesso coberto que permite que os usuários 
possam descer protegidos de intempéries. Essa localiza-
ção foi pensada para que no futuro, com o aumento da 
demanda, o edifício possa crescer de forma simples, com 
o deslocamento do estacionamento para trás. 
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Imagem 02. Vista da praça entre blocos.

< Imagem 03. Vista do acesso posterior, voltado para pacientes 
que chegam de veículos, e estacionamento. Fachada Sul.

Imagem 04. Vista da recepção para praça entre blocos.


