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Implantação
1 - acesso de pedestres
2 - acesso de veículos 
3 - estacionamento
4 - acesso edificação
5 - bicicletário
6 - área técnica externa 
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 O atendimento de saúde pressupõe a busca por uma condição de equilíbrio físico/mental, seja de maneira preven-
tiva, ou através de tratamento corretivo. Desta maneira, um edifício que suporta as atividades previstas para a Unidade Básica 
de Saúde deve garantir um ambiente com elevado grau de conforto térmico, acústico e visual, tanto aos profissionais quanto 
aos usuários, sempre de modo a amenizar o sofrimento que uma enfermidade e seu tratamento pressupõe. Sua organização 
deve ser clara de modo a orientar o fluxo de atendimentos e otimizar o serviço das equipes de trabalho. No contexto do em-
preendimento Parque do Riacho, demanda-se uma solução tectônica de execução extremamente ágil e uma configuração 
capaz de criar um contexto de integração para uma área em desenvolvimento a fim de acolher a população já instalada e o 
crescimento futuro.
 Com isto  em vista, propõe-se uma edificação térrea com aproximadamente 96m de comprimento por 18m de 
largura, orientada no eixo Norte-Nordeste/Sul-Sudeste, locada ao centro da quadra de modo a possibilitar a organização de 
eixos paralelos de conexão entre com as praças lindeiras, bem como a sugestão de um eixo transversal de integração com o 
terreno onde estão previstos novos equipamentos da área de saúde. Justamente, no encontro destes eixos está localizada a 
área de Espera/Recepção, à partir da qual, por sua vez, organiza-se o restante do programa distribuído em uma hierarquia  de 
acessos gradativamente mais restritos. A Norte-Nordeste, um bloco único contém a farmácia, sanitários públicos e o auditório, 
o qual pode se abrir ao exterior para dar suporte a atividades variadas ao ar livre, com possibilidade de funcionamento em 
horários distintos da UBS.  A Sul-Sudeste, distribuem-se ao longo de um eixo central os consultórios, salas de atendimento, 
depósitos, salas de utilidades, áreas administrativas e vestiários. Pequenos vazios transversais ao eixo de circulação princi-
pal assumem o papel de esperas secundárias entre os diversos blocos programáticos, permitindo ainda, vistas externas e a 
chegada de iluminação natural às áreas mais distantes das fachadas.
Buscou-se criar uma atmosfera de acolhimento através do contato entre o interior e exterior. Esta transição espacial, no en-
tanto, é mediada por dois elementos principais que visam alongar a transposição entre o dentro e o fora e criar um microclima 
ameno, qualificando a performance térmica da Unidade Básica de Saúde: os Brises verticais de madeira e o paisagismo, com 
uso de vegetação nativa, que se expande desde as esquadrias, para além da projeção da cobertura. 

 Estes elementos, além de sua função de sombreamento e umidificação do ar, atuam ainda, de forma a criar uma 
sensação de leveza, transparência e proporcionar ao usuário uma escala mais humana na vastidão do empreendimento 
urbano, sem que se perca a unidade de imagem e legibilidade do edifício. Os espaços internos, tais como consultórios, 
áreas administrativas e de apoio técnico, tiram proveito desta configuração, de modo a quebrar a impessoalidade comum a 
determinados espaços de saúde.
 Construtivamente, foi priorizada uma solução composta de elementos modulares, pré-fabricados, ou com 
repetição considerável, de modo a se aumentar a velocidade de execução e reduzir os custos de obra. A opção por uma 
construção térrea visa também a agilidade proveniente da execução em baixa altura e a supressão de elementos custosos 
como escadas,  plataformas elevatórias e fundações profundas.  Foram adotadas como base para modulação as medidas de 
1,20m, 6m e 12m, as quais se replicam ao longo de elementos diversos do edifício: nas fachadas de esquadria de alumínio 
e vidro com medidas constantes; nas paredes divisórias de gesso acartonado com estrutura em perfis de aço zincado; nos 
forros compostos por painéis cimento/madeira com preenchimento em Poliestireno expandido. Tal conformaçao contribui 
para que a edificação possa se adaptar à evolução do programa ao longo do tempo, prolongando sua vida útil. 
Por sua vez, a estrutura metálica da cobertura é composta por apoios verticais em cruz distantes entre si em 12m, os quais 
sustentam vigas “I” de seção variável com 6m de balanço no sentido transversal, e vigas “I” de seção constante bi-apoiadas, 
com 12m de vão no sentido longitudinal, medidas padrão de mercado que proporcionam um bom aproveitamento durante 
a fabricação.
 A infraestrutura  técnica de lógica,  eletricidade, água e ar condicionado, está prevista em suspensão entre o 
forro e a cobertura metálica, de modo a  facilitar sua manutenção e flexibilizar e minimizar percursos dos elementos técnicos. 
Também, neste sentido, foram posicionadas caixas d’água metálicas acima das áreas programáticas com maior consumo.
Outras medidas tomadas para mitigar o custo de operação do edifício incluem a  adoção de sistema de coleta e reaproveit-
amento da água da chuva para irrigação; sistema de aquecimento solar para água; e ampla utilização de ventilação natural 
cruzada e efeito chaminé através da claraboia linear central para auxilio ao sistema resfriamento.

5

6

SEGETH x/41


