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Medo, agonia, angustia, apreensão, suspense e relutância.  Esses são inevitavelmente senti-
mentos e pensamentos que são percebidos por quem necessita ir a um hospital, ambulatório 
e mesmo uma unidade básica de saúde.  Com isso em mente, duas convicções, resumidas 
em duas palavras, nortearam o projeto:  humanização e promenade.  A humanização visa o 
bem-estar do usuário em todos seus sentidos e dimensões, tanto fisiológicos quanto psi-
cológicos.  Promenade visa tornar a visita a um centro de saúde um passeio.  Sob esses 
dois conceitos, busca-se quebrar preconceitos, estigmas e tabus que foram se firmando ao 
longo do tempo de que uma ida à um local de assistência de saúde, é algo desagradável. 
O partido buscou na vegetação o parceiro ideal para atingir os objetivos de humanizar o 
espaço e transformar obrigação em prazer.  Os ambientes de saúde são inundados por veg-
etação, conduzindo à integração da funcionalidade do ambiente construído com o descanso 
espiritual do ambiente natural.  Desde a entrada pelo eixo central, aqui denominada de prom-
enade, árvores já recepcionam seus usuários e interlocutores.  Elas surgem como anfitriãs 
abraçando os edifícios e conduzindo-os as salas de espera.  Salas de espera estas que se 
assemelham como pequenas praças arborizadas, um local para relaxar, contemplar a paz e a 
vida.  Uma vez chamado ao atendimento, a serenidade perpetua.  Todos os consultórios têm 
sua vista voltada para o jardim externo, fazendo a ponte direta com a tranquilidade, o onírico.  
A volumetria sugerida acompanhou a natural interpretação do terreno longilíneo.  Cada bloco 
tem função distinta.  O primeiro para vacinação, nebulização, farmácia, sala de medicação 

e curativos.  O segundo bloco é para consultórios indiferenciados, o terceiro consultórios 
de atendimento à mulher, o quarto voltado para odontologia e o quinto e último destinado a 
serviços.  Cada um caracterizado com uma cor para a fácil identificação.  Em comum, a li-
gação e sincronia com o meio ambiente, a sinergia do bem-estar pleno.  A perfeita sintonia do 
homem, natureza e saúde. Fazendo um contraponto, do outro lado da promenade, um prédio 
único, alongado, concentra todas as atividades administrativas e de apoio à unidade básica 
de saúde.  Esse bloco distingue-se por suas fachadas todos de cobogós, que trabalha como 
uma segunda pele da construção, recebendo e minimizando toda a carga solar incidente, per-
mitindo a livre ventilação cruzada e possibilitando a amenização do microclima dos espaços 
através do sombreamento da pele interna, reduzindo drasticamente qualquer necessidade do 
uso do ar-condicionado.  Outra característica marcante deste bloco é a sua forma curvada, 
como um boomerangue, uma forma simples, mas de contínua surpresa. A curva do prédio 
administrativo foi determinante para a criação do passeio, da promenade.  Ao invés de optar 
por uma perspectiva linear direta até a linha do horizonte, optou-se em inserir uma curva no 
caminho, quebrando a visão interminável e incitando o usuário a curiosidade, de buscar con-
hecer algo a mais depois do seu campo de visão.  A curva leva a surpresa, ao suspense, a 
inquietação.  A curva convida, dialoga, abraça e acolhe.  A curva é a promessa do agradável, 
do prazeroso, da promenade. 
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