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5. ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO
O envoltório do edifício, em membrana metálica perfurada, possibilita, 
além da entrada de luz, a continuidade visual entre interior e exterior. 
Permite também a contínua circulação de ar, essencial para a assepsia e 
o conforto higrotérmico dos ambientes. Finalmente, “capitéis clarabóias” 
potencializam a atmosfera de luz natural difusa.
 

1. TIPOLOGIA
O projeto proposto foi desenvolvido a partir de um partido arquitetônico 
simples: um  complexo de pequenos blocos englobados por uma cobertura 
única. Essa disposição impede a formação de longas filas em corredores de 
espera e facilita o direcionamento do paciente ao consultório. Para tal, cada 
bloco é identificado por um pictograma próprio e de fácil entendimento.

6. SISTEMAS CONSTRUTIVOS
Para atender às exigências de praticidade e rapidez construtiva, o edifício 
foi estudado em sistemas metálicos modulares e padronizados. Para 
a sustentação da cobertura e dos blocos, propõe-se estrutura metálica 
e para as divisórias dos ambientes, painéis térmicos sanduíche pré-
fabricados com acabamento em aço pré-pintado. 

7. INSTALAÇÕES
Na cobertura não foram previstos pontos elétricos, apenas a captação 
de águas pluviais,  cuja tubulação desce embutida nos pilares para 
reservatórios inferiores enterrados. As demais instalações foram 
dispostas ao longo do corredor de serviço, com armários técnicos em 
cada bloco para o seu acesso e manutenção.  A climatização artificial foi 
prevista apenas ao interno dos ambientes de atendimento.

2. ZONEAMENTO
Prezando-se pela racionalidade dos espaços, as funções foram agrupadas 
por similaridade e divididas em blocos de mesma dimensão, enfileirados 
em disposição equidistante. Os espaços que os permeiam assumem a 
função de salas de espera.

3. CIRCULAÇÃO
Há também uma clara hierarquia de circulação: o corredor de serviço, 
em linha reta, proporciona o rápido e direto acesso dos funcionários 
aos locais de trabalho. Para os pacientes, o acesso aos consultórios se 
dá da maneira mais orgânica sem que haja prejuízo da legibilidade dos 
ambientes.

8. HUMANIZAÇÃO
Sabe-se da importância do verde para a humanização de ambientes 
hospitalares. Para tal, prezou-se pela continuidade, tanto física como visual, 
dos jardins internos e externos, o que confere maior qualidade ambiental 
ao espaço branco asséptico e permite que o paciente se integre a espaços 
livres enquanto aguarda o atendimento.

4. MÓDULO
Tanto a cobertura como os blocos de atendimento foram pré-
dimensionados com base no módulo construtivo (M) de 90cm. Esse 
aspecto, aliado à linearidade da planta, garante a flexibilidade e a 
expansibilidade da edificação. 


