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INTRODUÇÃO

Um bom sistema de saúde depende de uma estrutura física que respeite o conceito organizacional da rede de 
atendimento. Hospitais, postos de saúde, Unidades de Pronto Atendimento e Unidades Básicas têm funções distintas, 
sendo necessário ao conceito arquitetônico de cada uma a correta compreensão de sua função na lógica do Siste-
ma. 
Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) é, primordialmente, voltada ao atendimento com agendamento, com 

apenas um fluxo residual de demandas espontâneas oriunda de urgência de baixa complexidade. Nesse sentido, 
este projeto teve como orientador básico o conjunto de procedimentos de urgência, ambulatorial e de atendimen-
to primário previstos para uma UBS, segundo o conceito estruturante do sistema de saúde do DF. 
Um exemplo das consequências dessa preocupação é o posicionamento final adotado para o acesso de ambu-

lâncias. Pacientes que por ventura sejam socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ou o 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não têm, pelo modelo funcional do Sistema de Saúde, uma UBS como desti-
no. Porém, é possível que durante um procedimento de atenção primária, ou de urgência, faça-se necessária a re-
moção emergencial do paciente para um hospital, ou outro tipo de unidade de atendimento. Por isso, deslocou-se 
o acesso de ambulâncias usualmente localizado no pórtico principal, para uma área de acesso exclusiva, localiza-
da em ponto estratégico e de fácil acesso pela circulação secundária, o que garante maior agilidade para even-
tuais remoções, mantendo a privacidade do atendimento e sem conturbar o fluxo de pacientes na entrada princi-
pal.
MEMORIAL DE PROJETO
Este projeto objetivou o uso de luz e climatização naturais, com a minimização do custo de implantação, manuten-
ção, segurança, replicação e adaptação. Para tanto, fez-se o uso de uma estrutura metálica que proporciona 
leveza, simplicidade e mobilidade aos usuários, estando voltada para seu interior, de forma modular e orientada no 
sentido norte-sul, o que otimiza a captação de luz solar e ventos predominantes.
Ao estar voltada para seu interior, com amplos jardins internos, circulações e espera, tem-se a criação de microcli-

mas com maior umidade e estabilidade térmica, ao mesmo tempo em que se reduzem as despesas necessárias 
para se garantir um elevado grau de segurança patrimonial, controle de fluxo e conformo ambiental, evitando-se o 
uso de grades que não só degradam a visão arquitetônica como contribuem para o aumento dos custos de manu-
tenção predial, assim como o uso desnecessário de aparelhos de condicionamento de ar.  
Dentre as principais preocupações está o controle dos ruídos, o uso de telhas termo acústicas além de contribuír 

para o controle climático, reduz a interferência sonora de chuvas, que pode ser especialmente incômodas aos usuá-
rios.

A adoção de um partido modular deslocado produziu um efeito 
visual dinâmico e de proteção térmica, este conceito possibilitou a eco-
nomia no uso de recursos adicionais para barramento da incidência 
solar direta na edificação, fazendo com que cada módulo gerasse 
sombra sobre o outro. Adicionalmente, estes podem ser replicados em 
outras áreas do DF, ou mesmo em futuras modificações, rcom reduzidos 
custos de adaptação.
A estrutura metálica adotada é baseada em perfis laminados de 

aço carbono, o que garante uma maior precisão fabril, com ampla va-
riedade de bitolas e considerável disponibilidade de mercado, apre-
sentando, ainda, a melhor relação entre preço/peso, o que torna o pro-
jeto não só mais seguro, como de menor custo de implantação e com-
plexidade logística de execução. 
Essa escolha implica em maior velocidade na disponibilização da 

UBS para atendimento à população, com baixíssimo custo de manuten-
ção e amplas possibilidades de adaptação e ampliação, questão 
ainda mais facilitada pela adoção do conceito modular.
Esteticamante, a combinação entre pilares e contraventamentos, 

que contrastam em tonalidades com as paredes, combinados com a 
alternância de altura e direcionamento do telhado, e lanternins, criam 
um efeito único, que passa uma noção de movimento, com a estrtura 
assumindo formas diferentes a medida que o observador se movimenta 
ao longo de seu corpo. 


