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PÓRTICO DE ENTRADA

Confeccionado em estrutura metálica revestida com ACM, possui um balanço que serve de
suporte para uma pérgula fazendo uma curva sugerindo que o trabalho da unidade nunca tem
fim, sempre é contínuo. Em outras palavras, o tratamento não se faz somente dentro da
unidade, também ocorre através dos agentes comunitários que atuam na comunidade junto a
cada morador.

Além disso, seu formato lembra a figura de um sistro, instrumento musical utilizado pelos
antigos sumérios, egípcios e romanos para acalmar os deuses e aqui, por analogia os
usuários.

Pelo COE/DF para uma área
 construída de 1535,83m2, o

 número mínimo de vagas deverá
ser de 39 que somadas às vagas

exclusivas, o projeto deverá prever
um mínimo de 67 vagas.

Devido ao espaço disponível, foram definidas 100
vagas de estacionamento, sendo 4 para PCR, 4

para idosos, 10 para motocicletas e um bicicletário
para 10 bicicletas.

Além disso, existem 3 vagas especiais, sendo uma
para ambulâncias, outra para carga de descarga
de material e uma terceira destinada à coleta de

resíduos, além da área de embarque e
desembarque localizada na entrada da unidade.

Considerando que são 7 Equipes básicas de
Saúde da Família compostas por médicos,
enfermeiros, dentistas e técnicos de Saúde
Bucal, teremos 28 vagas exclusivas,
atendendo a RDC 50 2002 -NORMA ANVISA.

ARCO ÍRIS!!!

Sendo a vida o dom mais precioso que se tem, o
conceito do pote de ouro é materializado por um
atendimento de saúde humanizado, holístico,
eficiente, eficaz e acima de tudo agradável, com um
partido que foge à ideia de uma unidade de saúde
austera e fria.

Um projeto não necessariamente precisa ser
monumental ou extravagante, mas sua forma deve
ser icônica, criando uma identidade própria,
intuitiva e espontânea, talvez até um signo para
uma nova semiótica ligada à saúde.

Normalmente, ao se dirigirem para uma unidade de
saúde, os usuários tendem a incorporar uma
atitude depressiva por força das suas próprias
enfermidades, razão pela qual está sendo proposto
o uso de cores expressivas e alegres, similares às
cores de um arco íris, ao lado do azul institucional
da saúde.

Uma das apostas que a Política Nacional de
Humanização faz, a partir de experiências
concretas, é a de que é possível construir uma
“zona de comunidade”, uma aliança entre os
distintos interesses dos gestores, trabalhadores e
usuários, criando espaços coletivos e de encontro
entre as pessoas.

E atendendo ao convite feito pelo Ministério da
Saúde no final da sua cartilha “O HumanizaSUS na
atenção básica" - para se reinventar as formas de
ser e fazer saúde, de promover a vida, tratar as
doenças, reabilitar as pessoas, incluir as
diferenças, aproveitar oportunidades, este projeto
busca agregar mais um fator, criando um espaço de
encantamento de todos os envolvidos na ação
saúde-usuário, transformando a unidade  num lugar
humanizado, onde as pessoas se reunirão para
tratar de seus problemas, inaugurando uma nova
maneira de exercerem a sua cidadania.

CONCEITO NO FIM DO ARCO ÍRIS HÁ
SEMPRE UM POTE DE OURO!
NO FIM DO ARCO ÍRIS HÁ
SEMPRE UM POTE DE OURO!

A unidade se organiza no sentido linear,
direção Noroeste-Sudeste, aproveitando a forma
do terreno.  Desta maneira recebe o vento leste
que sopra durante os meses mais secos do ano
na parte posterior, protegendo sua entrada
principal.

As instalações de serviço interno da unidade
foram posicionadas nas faces norte e nordeste
enquanto que os ambientes de atendimento
aos usuários foram posicionados de forma a
receberem menor insolação ao longo do dia.

A estrutura do edifício será em concreto armado, no sistema convencional
de pilares, vigas e lajes.

O fechamento será feito com paredes drywall, que além de permitirem a
obtenção de uma alta inércia térmica através dos isolantes internos, é um
material mais leve e ecologicamente correto, com um isolamento
acústico de 54 a 56 dB, além de serem de fácil e rápida instalação. As
paredes externas serão reforçadas com placas cimentícias e áreas
molhadas, além das placas cimentícias, serão revestidas com cerâmica do
chão ao teto.

As janelas serão de vidro duplo possibilitando um isolamento térmico e
acústico ainda melhor.

Os boxes dos compressores e bomba de vácuo e da central de gases, além
de terem sido posicionados na face norte do edifício, como uma barreira
extra de isolamento térmico, também estão próximos aos consultórios
odontológicos e sala de inalação, de forma a otimizar a distribuição dos
respectivos pontos.

Em toda a lateral do edifício, brises horizontais criam uma barreira de
ar entre a superfície que recebe a radiação solar e a parede,
particularmente nas partes envidraçadas. Esses brises têm o formato de
uma semi-asa de avião, com inclinação de 30°, feitos de uma liga
alumínio zinco, muito leves, facilitando a sua fixação nos beirais das
lajes de cobertura.

SISTEMA CONSTRUTIVOIMPLANTAÇÃO


