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1. inserção do volume 2. definição de altura e recuos

3. definição dos vazios
 e volumetria

4. praças e Áreas verdes

u glass

asfalto

bloco de concreto permeável

chapa cimentícia 

telha sanduiche

paineis e portas de vidro

drywall
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EDUCAÇÃO 

ÁREA DE FLUXO LIVRE E ESPERAS

SANITÁRIOS

RECEPÇÃO

MEDICAÇÃO E PROCEDIMENTOS

CONSULTÓRIOS

FLUXOS E ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS
APOIO

FLUXOS ENTRADA DOS PACIENTES

FLUXOS DE ATENDIMENTO 
CHEGADA DOS FUNCIONÁRIOS

PLANTA BAIXA ESC: 1/400

CORTE AA ESC: GRÁFICA

CORTE BB ESC: GRÁFICA
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DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES:
O PROGRAMA DE NECESSIDADES FOI DISTRIBUIDO A PARTIR DE ESTUDOS SOBRE FLUXOS 
OPERACIONAIS.
PENSADO NO BEM ESTAR DOS USUÁRIOS, E NO CONFORTO DOS FUNCIONÁRIOS, 
PROPONDO CAMINHOS CLAROS E OBJETIVOS, MINIMIZANDO AO MÁXIMO AS DISTÂNCIAS, 
PROBLEMA IDENTIFICADO DEVIDO A EXTENSÃO DO TERRENO..
DESTA FORMA CIRCULAÇÕES E MOVIMENTO FORAM SEPARADOS DA SEGUINTE FORMA:
 1. EDUCAÇÃO NA PORTA;
 2. VACINAS, DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E MEDICAÇÃO TAMBÉM PROXIMAS AOS 
ACESSOS DOS USUÁRIOS;

 3. CONSULTAS E TRATAMENTOS COM SUBESPERAS DISTRIBUIDAS AO LONGO 
DOS CONSULTÓRIOS;
 4. SERVIÇOS E APOIOS COM ACESSOS INDEPENDENTES.

CONFORTÁVEIS E RECUO FRONTAL SUFICIENTE PARA A 
CRIAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA.
   3. áreas verdes são uma alternativa de amenisar 
as sensações térmicas elevadas.
DEFINIMOS VAZIOS NA VOLUMETRIA, COM A CRIAÇÃO 
DAS PRAÇAS INTERNAS E A ENTRADA DAS PRAÇAS 
LATERAIS, GARANTINDO TAMBÉM ILUMINAÇÃO NATURAL 
PARA A MAIOR PARTE DO EDIFÍCIO.
   4. DEFINIÇÃO DAS PRAÇAS E ÁREAS DE CONVÍVIO 
PÚBLICAS.
As áreas verdes á frente do terreno foram 
pensadas para conversar com a área reservada 
á implantação de uma praça pública do outro 
lado da rua, criando uma interação entre ambos 
os quarteirões, do mesmo modo, a área verde ao 
fundo do terreno visa a integração com a outra 
praça pública prevista.
           

bambus
Memorial descritivo, técnicas construtivas:

o edificio proposto foi pensado com 2 blocos de estruturas 
metálicas tipo "i", fixadas em uma malha de 7,5x7,5m, revestidos em placas 
cimentícias pré fabricadas nas fachadas e drywall no interior dos 
blocos. tais materiais foram utilizados devido a rapidez na execução, 
da qualidade do material relativo ao conforto térmico, e a dinamica 

apresentada por esse tipo de estrutura e vedação.
O bloco do auditório foi projetado em vidro "U" glass, que garante uma 
visibilidade externa, atingindo a meta de provocação á informação, 
trazendo atenção de quem estiver de fora para o movimento das 

silhuetas no bloco, além de também ser um material pré fabricado. 
as proteções das janelas dos consultórios nas laterais com maior 
incidência de sol utilizamos o bambu, permitindo a entrada de luz 

pelas frestas.
o bloco central onde estão localizados os jardins internos são 
cercados por paineis e portas de vidro temperado, garantindo a 
segurança dos pacientes, a entrada de luz, o paciente pode caminhar 
por entre os jardins, a instalação de portas tem o unico proposito de 

proteger da chuva nos dias chuvosos.
a cobertura foi pensada em telha sanduiche, composta por telha em 
aço galvanizado, o recheio em EPS e outra camada de telha em aço 
galvanizado, garantindo conforto térmico e acustico ao edifício. 
somente o bloco central e o auditório possuem lajes impermeabilizadas.
a entrada de veículos é composta por asfalto comum e as áreas de 

acesso dos pedestres em blocos permeáveis.
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diagramas:

Memorial descritivo:

Nossa singela proposta para a UBS pretende ser 
uma provocação e contribuição para o diálogo 
sobre o que o sistema de Saúde do GDF e no Brasil 
como um todo pode ser.
o sistema de saúde existe para proporcionar 
condições de atendimento para o melhor estado 
de bem estar possível dos pacientes, do nascimento 
a morte, com os custos que a sociedade possa 
e esteja disposta a pagar. Para que este sistema 
de saude atenda seus propositos há de haver uma 
gestão de fluxos de atendimentos integradas.
As camadas de competências do sistema, só 
poderão ser eficientes se suas ações estiverem 
integradas através de sistemas articulados, do 
agendamento da consulta na atenção básica até o 
cuidado de doenças crônicas ou paleativas.
para que essa integração adiquira um alto grau 
de desempenho ela deve se valer:

   1. desenho do fluxo de atendimento, com base 
em prototipos e programas de atendimentos, que 
sejam simples, 
   2. Critérios claros de referência, com 
processos claros e que facilmente acomodam 
aprendizado a partir do dia a dia;
   3. monitoramento da localização do paciente 
nas unidades da rede;
   4. informações atualizadas de vagas em cada 
unidade da rede;
   5. agilidade na comunicação entre gestores da 
capacidade instalada;
   6. informações atualizadas sobre o histórico 
de saúde do paciente e indicadores de resolução 
dos problemas.
acreditamos que a arquitetura pode agregar e 
firmar estes conceitos, facilitando o dia a dia de 
quem trabalha e proporcionando bem estar aos 
pacientes.
incorporamos ao nosso projeto estas premissas 

e buscamos técnicas construtivas fáceis de serem 
instaladas e dinamicas:
   1. modulação estrutural e especificações 
de materiais que acomodam tecnologias 
construtivas racionais;
   2. Pátio Central para amezar o clima quente e seco 
e trazendo conforto visual com as quebras das 
rotinas de consultórios;
   3. sombreamento nas janelas;
   4. circulações e movimentos de grande volume 
de pessoas separados para o bem estar do usuário
      Educação na porta, de dia e de noite;
      vacinas e distribuição de medicamentos 
      consultas e tratamentos, nas especialidades 
básicas, odonto e cuidados com a mulher;
      serviços.

legenda:
1     AUDITÓRIO
2    SALAS DE AULA
3    CONJUNTO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS CONTENDO: SANITÁRIOS FEMININO 
E MASCULINO, PNE MASCULINO E FEMININO E FRALDÁRIO.
4    ENTRADA ALTERNATIVA LATERAL DE PEDESTRES
5    ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRES
6    RECEPÇÃO
7    ESPERA RESERVADA DA RECEPÇÃO
8    ENTRADA LATERAL DESEMBARQUE DE VEÍCULOS
9    SALA DE VACINAÇÃO
10   SALA DE COLETA
11    FARMÁCIA
12   medicação
13   curativo
14   nebulização
15   posto de enfermagem
16   procedimentos
17   Conjunto de sanitários públicos contendo: sanitários feminino 
e masculino e fraldário
18   salas de acolhimento
19   jardim externo
20  subesperas ajardinadas
21   consultório de atendimento a mulher
22   sanitário do consultório para atendimento a mulher
23   depósito de material de limpeza

24   consultórios indiferenciados
25   Consultórios odontológicos
26   escovatório
27   sala de lavagem e descontaminação
28   sala de paramentação
29   sala de esterilização
30   Sala de guarda de material esterilizado 
31    utilidades
32   rouparia
33   Depósito da farmácia     
34   almoxrifado
35   sala administrativa e arquivo
36   Area para descarga de materiais e remédios
37   acesso de caminhões 
38   acesso de funcionários
39   estar de funcionários
40   sala de reunião multiuso
41    acesso de funcionários, estacionamento
42   sala para agentes comunitários
43   vestiário p.n.e masculino
44   vestiário pne feminino
45   copa
46   vestiário funcionários masculino
47   vestiário funcionários feminino
48   área de espera interna ajardinada
49   guarita para controle de acesso de veículos 

inserção urbana E DIAGRAMAS:

acreditamos que uma arquitetura de sucesso está 
intimamente ligada com a apropriação do espaço 
e a criação de pertencimento entre o espaço 
projetado e as pessoas.
tal apropriação se faz impossível sem o 
pensamento no entorno.
OS DIAGRAMAS ACIMA ILUSTRAM O PENSAMENTO 
PROJETUAL PROPOSTO.
   1. INSERIMOS O VOLUME NO TERRENO;
a inserção da nossa ubs leva em consideração as 
possíveis transformações do espaço envoltório E 
AS CARACTERÍSTICAS DO TERRENO.
  2. AJUSTAMOS SEUS DIMENSIONAMENTOS E A 
LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO NO TERRENO DE ACORDO 
COM AS PREMISSAS DO LOCAL, OPTAMOS POR 
TRABALHAR COM UM GABARITO BAIXO, RECUOS LATERAIS 


