
O projeto da Unidade Básica de Saúde no Parque do Riacho, a par! r de sua inser-
ção em terreno longilíneo e predominantemente plano, busca integrar este equi-
pamento ao entorno, através do prolongamento do passeio público no interior do 
lote. Este desdobramento protegido por brise-soleils defi ne passagens periféricas 
ao longo de todo o edi# cio-lâmina. Esta permeabilidade da implantação interliga e 
ar! cula a! vidades. 
O programa espraia-se de modo setorizado, em blocos a cada 50m, defi nindo pra-
ças de a! vidades/atendimento, orientando um percurso constante, cujo desloca-
mento horizontal é completamente acessível e humanizado. 
As praças de atendimento estão ligadas de um lado ao outro do terreno por praças 
de convívio da cidade, reforçando o caráter urbano desta conformação espacial. O 
projeto oferece inicialmente, 3 praças de atendimento (procedimentos, consultó-
rios e administração) com a possibilidade de ampliação para até mais um bloco de 
50m. Este sistema é aberto para acomodar o programa com grande fl exibilidade. 

Este modelo com sua concepção arquitetônica defi nida proporciona uma distribui-
ção livre, em função da demanda e da necessidade de expansão da unidade.
O projeto organizado através da ar! culação do programa e circulação defi nem a im-
plantação do conjunto: ligeiramente elevada em relação ao acesso da rua, resultan-
te de pequena movimentação de terra para acomodação no terreno, representa ao 

mesmo tempo, a conexão com Brasília e ponto de referência para o novo edi# cio.

O edi! cio
Estruturada com 7 equipes da Saúde da Família para prestação de atendimento 
ele! vo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e a expansão da 
atenção primária à saúde, este edi# cio pavilhonar desmembra a sala de espera e 
recepção em dois, direcionando o atendimento sequencialmente para demais seto-
res, dentro de uma hierarquia funcional.

Em razão da abrangência deste ! po de equipamento, a recepção e espera próxima 
ao acesso principal prioriza o atendimento do setor clínico – das praças de pro-
cedimento e consultórios. Já a segunda recepção e espera oferece atendimento 
voltado principalmente para os consultórios odontológicos, setor administra! vo e 
auditório.
A interligação de todas as praças sempre acontece pelas circulações periféricas, 
sendo uma des! nada ao público e outra des! nada a circulação de serviços. 
A construção em pavimento único, tem seu programa claramente distribuído por 
setores. Esta lógica espacial naturalmente ordena o fl uxo de pessoas, potencializan-
do a atenção dispensada à saúde do cidadão.
O agrupamento de a! vidades correlatas o! miza o funcionamento da unidade, faci-
lita o encaminhamento da triagem, minimiza a concentração de pessoas, descom-
prime áreas, restringe o acesso desnecessário de usuários aos ambientes, permi! n-
do maior controle.  
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ILUMINAÇÃO NATURAL

RADIAÇÃO SOLAR

1. Via existente
2. Alargamento passeio público
3. Acesso Principal UBS

4. Rampa acesso veículos passeio
5. Rampa acesso emergência
6. Vaga Carga-Descarga / Emergência

7. Bicilcletário
8. Estacionamento (40 vagas)
9. Praça ajardinada

10. Praça Procedimentos
11. Praça Consultórios
12. Praça Adminisração

13. Praça A! vidades (Área Expansão)
14. Casa de Máquinas
15. Reservatório d’água

16. Acesso Pedestres
17. Praça Convívio
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