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INVERNO

VERÃO

LEGENDA
1 Estacionamento Emergências
2 Bicicletário

3 Estacionamento de Carga e Descarga
4 Estacionamento
5 Central de gases e compressores

6 Central de lixo
7 Caixa d’água
8 Jardim interno descoberto

LEGENDA
1º Plano  Recepção, acolhimento e auditório
2º Plano  Odontologia e consultórios
3º Plano  Odontologia e consultórios
4º Plano  Administração e apoio

A Proposta
O projeto tem como abordagem propor um ambiente 
de acolhimento, assim como um espaço estimulante 
para a valorização dos indivíduos com a promoção de 
vínculos solidários resultando na participação coletiva e 
comunitária para as práticas de saúde. A fim de atender a 
um espectro de usuários bem abrangente são propostos 
blocos com programas específicos, setorizando os 
usos e garantindo a multifuncionalidade, o bem estar e 
acessibilidade. Considerando as questões de conforto 
e sustentabilidade, são propostos jardins internos 
que criam um microclima contribuindo para o conforto 
térmico, luminoso, visual, além de acolher e maximizar os 
benefícios ambientais do contato com a natureza.
Inserção Urbana
A proposta considera a facilidade de acesso do contexto 

urbano onde se insere. Seu posicionamento privilegia as 
circulações peatonais, ficando mais próxima das vias de 
acesso e propondo novas ligações com os novos espaços 
públicos adjacentes, como a praça prevista no terreno ao 
lado. A proposição desta ligação gerou uma via interna 
que atravessa o terreno e possibilita o acesso à Unidade, 
feito pela lateral do conjunto através da recepção, 
passando pela carga e descarga e o estacionamento de 
funcionários e um grande jardim na parte posterior do 
lote, chegando a uma conexão para pedestres a praça 
prevista.
A orientação norte-sul da unidade também foi concebida 
de modo a aproveitar ao máximo a iluminação natural. 
Os brises móveis nas janelas possibilitam o controle da 
insolação variando a intensidade luminosa e a carga 
térmica nos ambientes.

Organização
A proposta arquitetônica evidencia a setorização, 
compondo o projeto em sete volumes, sendo a recepção 
o maior deles. Neste a entrada principal leva a um amplo 
ambiente com pé direito mais alto, que acolhe e leva a 
uma experiência contínua de luz, ar e paisagem. Nesse 
espaço está a espera e dela se irradiam as circulações 
para os demais setores da Unidade. A frente, e de acesso 
direto, estão de um lado o auditório e os sanitários e 
do outro os consultórios indiferenciados e da mulher. 
Mais adentro chega-se as salas de acolhimento e uma 
circulação leva de um lado aos consultórios odontológicos 
a do outro a área de procedimentos. Com acesso mais 
restrito e situado na parte posterior da unidade está o 
setor de apoio, com o espaço administrativo, vestiários 
e depósitos. É nessa área que se faz tanto o acesso de 

funcionários quanto o operacional, ligados diretamente 
ao pátio de serviços na área posterior da Unidade, e que 
deixa clara a separação de acesso público e restrito. 
Sistema Construtivo
O partido adotou um módulo padrão 1,25x1,25m 
para facilitar a acomodação do programa e permitir 
a flexibilidade dos espaços, e padronizar a execução 
da estrutura de concreto dos edifícios, possibilitando 
a pré-fabricação do sistema construtivo. Estes, por 
sua vez, trazem formas contextuais e regionais que 
ecoam a arquitetura moderna com o uso do vidro e do 
concreto. Porém, ocorre a integração com um formato 
contemporâneo com a aplicação de brises e elementos 
vazados, além da proposição de uma estrutura leve de 
cobertura na recepção, cujas aberturas zenitais ressaltam 
a experiência de luz contínua deste espaço.


