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UNIDADE BÁSICA DE SAÚ DE,  UBS.

AA Unidade Básica de Saúde, UBS, se destina a realização de atendimento de atenção básica 
de saúde, de forma programada e permanente, sendo a principal porta de entrada dos usuá-
rios na Rede de Atenção à Saúde. A proposta para uma nova UBS pressupõ e a adoção de 
princípios construtivos que considerem o uso racional de energia e água, manutenção, expan-
sibilidade e flexibilidade, com soluçõ es adequadas à realidade atual. Nesse sentido e a partir 
de informaçõ es iniciais como terreno, topografia e programa, o projeto da nova UBS pode ser 
entendida também como uma oportunidade arquitetônica.

O longo terreno é limitado por três areas públicas não edificáveis e um quarto terreno a ser edi-
ficado futuramente, onde se impõ e uma vedação, um muro. Um possível acesso de pedestres 
também pela praça pode significar uma ligação peadonal inusitada até o acesso principal - do 
lado oposto, junto ao estacionamento público – desenvolvendo-se como um parque linear pelo 
terreno. Ao passar pela recepção, o caminho se transforma em abrigo e recepciona aqueles 
que procuram esse serviço público de saúde. 

A proposta pretende atender grande parte do programa de necessidades em um único edifício, 
longitudinal, junto à divisa opaca do terreno. A topografia permite a implantação do programa 
em um único nível, com uso moderado de cortes e aterros. 

Duas circulaçõ es interligam o bloco da recepção ao edifício longitudinal, do hall principal até 
as espaços secundários de espera, contribuindo com a hierarquização do atendimento e a dis-
tribuição das áreas de atendimento clínico, tratamento odontológico, serviços de apoio e admi-
nistração. A circulação longitudinal permite a hierarquização dos setores de maneira simples - 
através do posicionamento das portas - e favorece a flexibilização dos espaços, acrescentan-
do ou eliminando serviços de acordo com a demanda. Essa preocupação se justifica com o in-
cremento populacional na região, permitindo futuras alteraçõ es no programa e adequaçõ es as 
futuras exigências.

A área para carga e descarga encontra-se ao lado do acesso de serviço, por sua vez integrado 
as áreas de apoio como vestiários, CME simplificada e rouparia. O interstício entre a recepção 
e o bloco longitudinal abriga também a farmácia e sala para cursos e treinamentos diversos.
A tecnologia construtiva proposta é simples e racional. Na recepção foi adotada uma estrutura 
metálica leve, com fechamentos laterais e cobertura em telha sanduíche – com forro metálico 
e preenchimento em poliuretano. Nos acessos principais, brises móveis se abrem formando 
marquises, com portas de vidro recuadas no lado interno. O generoso pé direito do hall de 
acesso e a ventilação cruzada conferem condição adequada de conforto térmico ao ambiente.
No edifício longitudinal, pilares em concreto recebem a estrutura metálica em chapa dobrada 
– vigas em perfil caixa, transversais ao comprimento do terreno.

 A proposta dispensa a utilização de lajes de concreto, visto que o forro metálico – sanduiche 
–atende suficientemente as solicitaçõ es normativas e funcionais. 

DessaDessa maneira, a estrutura em concreto – fundaçõ es, baldrames e pilares – seria executada 
in loco simultaneamente à fabricação da estrutura metálica, reduzindo significativamente o 
cronograma e o custo da obra. Já os painéis de proteção solar com pequenos furos aleatórios, 
seriam realizados através da pré-fabricação em concreto ou em argamassa armada, com pe-
quena espessura e peso reduzido. O formato plano dessas placas permitiria ainda a concreta-
gem em pistas - evitando o alto custo das fôrmas metálicas – ou ainda a pré-moldagem no pró-
prio local da obra, eliminando o custo do transporte. As áreas cobertas externas – o interstício 
entre a esquadria e os painéis perfurados de concreto – além da própria sombra, se prestam 
à função de galeria técnica longitudinal, abrigando equipamentos diversos como as evapora-
doras dos climatizadores.

Finalmente, vale salientar que foram observadas as normas pertinentes, como o código de 
obras, NGB, normas de segurança com rotas de fuga e a RDC 50, em busca de condiçõ es 
adequadas de funcionamento. Apesar da obrigatoriedade de fechamentos do terreno, em 
grande parte a serem executados em tela eletrosoldada, a proposta pretende alcançar a inte-
gração visual com as areas livres adjacentes através de projeto paisagístico adequado, contri-
buindo para que a UBS alcance a dignidade desejável. 


