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Um equipamento para a comunidade

Nossa proposta para a Unidade Básica de Saúde do  Riacho Fundo atende 
não só a todos os aspectos técnicos e funcionais necessários para o 
bom funcionamento de um centro de atendimento médico, mas acrescenta 
a isso espaços de grande qualidade ambiental, abertos e dinâmicos, 
propiciando a convivência e a troca de informação e experiências. 

Entendemos a UBS como um equipamento para a cidade que pode contribuir 
para a criação de identidade no contexto urbano do qual participa, e 
se tornar um espaço significativo para a comunidade atendida. Os 
espaços propostos reforçam um entendimento amplo de saúde, no qual os 
aspectos educativos, psicológicos e sociais adiquirem enorme relevância. 
Uma unidade básica de saúde deve ser um ambiente de conforto, de 
informação e de socialização. 

Edifício-paisagem

A estratégia de implantação adotada para a UBS tira partido da diferença 
de níveis do terreno de aproximadamente três metros. O edifício 
é implantado no nível da rua existente contígua ao lote onde se dá o 
acesso principal setorizado em acesso de público (à esquerda) e acesso 
de serviços e carga e descarga (à direita). 
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A partir da criação de dois muros longitudinais propomos que o edifício 
crie relações distintas com as duas frentes públicas do lote e mantenha no 
afastamento lateral exigido uma passagem alargada e rampada para que seja 
possível atravessar a quadra logitudinalmente. Sendo uma edificação térrea, o 
volume proposto se confunde com a paisagem quando visto da praça pública, 
uma vez que passa a estar no nível de piso da mesma. 

O edifício se torna solo e é percebido pela sua anti presença valorizando 
o caratér público do equipamento em questão e sua inserção na paisagem 
circundante ainda em construção. A cobertura plana reforça a horizontalidade 
do edifício assim como o aspecto de terra dos muros propostos reforça a ideia 
de solo construído e mimetismo com a paisagem.
 
A cobertura leve se apoia sob os muros laterais por meio de uma estrutura 
metálica e, respeitando uma modulação regular de pilares, alterna os espaços 
cobertos com pátios internos responsáveis por trazer luz natural para o 
interior do edifício e reter umidade por meio da vegetação. 

São criados três pátios descobertos de escala reduzida dispostos de forma 
equilibrada no conjunto construído. As circulações fazem a transição entre 
espaços abertos e conrolados, funcionando como uma grande varanda onde 
acontecem áreas de espera e convívio. Dessa forma, o edifício se dilui pelo 
terreno tirando partido das áreas externas para as atividades de UBS. 

402 1/4


