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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

A forma do edifício partiu de uma das principais 
dificuldades do projeto: o terreno longo e estreito. 
Dessa forma, o prédio foi dividido em um bloco 
principal, um longo eixo que corta o terreno de 
forma longitudinal e tem função de circulação e 
espera; e em blocos menores, perpendiculares ao 
principal, divididos por função e especialidade 
(odontologia, saúde da mulher, etc.). Para garantir 
rapidez e economia na execução, foi pensada uma 
estrutura modulada em concreto e paredes 
externas em bloco de concreto estrutural, 
internamente utilizou-se paredes secas tipo 
drywall.
A extensão do terreno possibilitou a distribuição do 
programa de necessidades em um único 

pavimento, garantindo a total acessibilidade do edifício. 
A fachada principal do equipamento, por onde se dá o 
acesso dos usuários, está voltada para o Norte, e está 
separada do limite do lote apenas pelo estacionamento, 
essa medida facilita o acesso tanto para os pacientes 
que chegam de veículo próprio quanto deambulando ou 
por transporte público. O usuário acessa o equipamento 
pelo bloco principal e depara-se com uma longa 
circulação permeada, do lado esquerdo, por jardins e 
pelo espelho d’água. À direita estão distribuídos, por 
hierarquia e função, os blocos com os demais 
ambientes do programa, iniciando por um setor de 
administração e serviço, sem acesso público, seguido 
pelo auditório, uma recepção geral e a farmácia, locais 
de grande fluxo. Em seguida um bloco de salas de 
acolhimento, de onde os pacientes são direcionados 
para o setor onde deverão receber atendimento 

direcionado e, mais à frente, os blocos de cada 
uma das especialidades da UBS: consultórios 
indiferenciados, odontologia e saúde da mulher, 
cada um com sua respectiva recepção e espera. 
A localização do equipamento exige uma maior 
preocupação com relação ao conforto térmico do 
edifício, sendo necessário empregar estratégias 
de intensificação da inércia térmica entre os 
meios externo e interno e de aumento da 
umidade do ar. Preocupação respondida pela 
escolha dos revestimentos externos e do uso de 
espelho d’água a leste do edifício, de onde 
provém a maior incidência de ventos. Além 
disso, evitou-se a colocação de aberturas nas 
fachadas do edifício, sendo assim, as 
esquadrias ficaram voltadas para pátios 
internos.

Aproveitando a extensão do terreno e diante da 
carência de espaços púbicos na região do 
Parque do Riacho, foi criada uma praça. 
Partindo do entendimento conjunto de que uma 
vida saudável não se resume a diagnósticos e 
tratamentos médicos, mas inclui também 
atividades físicas, alimentação balanceada, 
convívio social e bem estar psicológico, a UBS 
pousa sobre um espaço público todo pensado 
para promover a saúde.  A área remanescente 
do terreno foi ocupada por áreas para 
caminhada e ciclismo e um anfiteatro para 
palestras e apresentações educativas e de 
conscientização sobre hábitos saudáveis. 

01 - espera
02 - recepção
03 - sala de reunião | multiuso
04 - administração | arquivo
05 - agente comunitário

06 - almoxarifado
07 - macas e cadeiras
08 - sala de utilidades
09 - guarda material ester.
10 - vestiário feminino

11 - vestiário masculino
12 - copa
13 - rouparia
14 - esterilização
15 - lav. e descontaminação

16 - paramentação
17 - d.m.l.
18 - resíduo químico
19 - resíduo biológico
20 - resíduo comum

21 - carga e descarga
22 - auditório
23 - jardim interno
24 - farmácia
25 - depósito farmácia

26 - sala de acolhimento
27 - sanitário masc.
28 - fraudário
29 - sanitário fem.
30 - sala de coleta

31 - sala de curativo
32 - sala de medicação
33 - sala de nebulização
34 - sala de vacinação
35 - procedimentos

36 - consult. indiferenciado
37 - consult. odontológico
38 - escovário
39 - consult. feminino 
40 - espelho d’água
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