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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DO RIACHO

DIAGRAMA DE PARTIDOA proposta arquitetônica concebida para a 
Unidade Básica de Saúde - UBS, do Riacho 
Fundo é fruto de profunda reflexão. Incorpora, em 
sua origem, a simplicidade como princípio 
conceitual presente em todas as decisões 
projetuais que definiram a arquitetura do edifício. 
 
O partido arquitetônico foi elaborado à luz de 
alguns preceitos fundamentais, a saber: 
composição plástica austera, economicidade, 
clareza construtiva e, em especial, humanização 
dos ambientes físicos hospitalares. O desenho do 
edifício está vinculado à análise criteriosa do sítio, 
ao programa de necessidades e ao termo de 
referencia do certame. A expressão plástica que 
define a sua arquitetura é caracterizada pela 
austeridade da forma. Revela, igualmente, a 
essência da proposta pautada pelo compromisso 
ético de oferecer à comunidade, um equipamento 
público de assistência à saúde de qualidade e, 
em condições de se tonar uma marco referencial 
no contexto urbano da cidade.

O projeto apropria-se de tipologia recorrente do 
repertório formal da arquitetura. Assume as 
características de um pavilhão linear, implantado 

ao longo do terreno. Dois eixos de circulação 
configuram os elementos ordenadores da 
composição. Articulam, ao mesmo tempo, o 
extenso programa de necessidades e prestam-se, 
igualmente, a organizar os fluxos no interior da 
UBS. O primeiro eixo de circulação, situado na 
parcela superior do terreno, é destinado, 
exclusivamente, aos médicos, dentistas, 
enfermeiros e demais profissionais. Trata-se de 
um canal de circulação de serviço restrito aos 
funcionários. Já o segundo, localizado na parcela 
inferior ao lote, é destinado à circulação do 
público. Promove, por sua vez, a necessária 
facilidade de orientação e compreensão espacial 
nas dependências da UBS. Módulos de 
atendimento foram implantados entre os eixos de 
circulação ao longo de todo o edifício. 
Concentram os consultórios e demais atividades 
de atendimento ao público, bem como as 
atividades relativas ao apoio técnico e 
administrativo.

A singularidade da proposta está na origem de 
sua concepção. A intenção foi conceber um 
edifício hospitalar caraterizado por espaços 
fluidos, permeáveis, iluminados e dotados de 

ventilação permanente. Jardins internos foram 
criados entre os módulos de atendimento com a 
intenção de promover uma ambientação 
aprazível. Prestam-se como estruturas que 
compõe a rica articulação entre cheios e vazios 
que definem a estrutura volumétrica da 
edificação. Conferem, ademais, o caráter 
democrático, aberto e em harmonia com os 
conceitos de humanização de espaços físicos 
hospitalares.

As estratégias projetuais foram pautas pelos 
princípios de economicidade, agilidade e rigor 
técnico construtivo. Os materiais empregados nos 
acabamentos revelam o comprometimento com 
os aspectos de praticidade, durabilidade e baixa 
manutenção, alinhados com os princípios 
transparência na utilização dos recursos públicos.

O sistema construtivo sugerido é igualmente 
simples. Sua aplicabilidade é recorrente em 
edifícios de natureza semelhante sempre que se 
pretende priorizar a agilidade de construção e, 
sobretudo, evitar desperdícios. A estrutura é 
composta por pilares e vigas em aço laminado e 
lajes de painéis treliçados. Os vãos são 

econômicos e os componentes estruturais 
seguem os pré-dimensionamentos e bitolas 
estabelecidas pelos fornecedores. As vedações 
são realizadas em bloco de concreto pintado na 
cor branca, painéis wall e as esquadrias em 
alumínio. Brises em chapa de aço perfurada, 
pintadas em cores distintas, resguardam a 
privacidades dos pacientes, promovem a 
adequada ambientação qualitativa de conforto 
nos espaços internos e conferem unidade e 
identidade ao projeto. A cobertura é composta por 
telhas termo-acústicas instaladas por sobre os 
painéis treliçados e calhas que permitem a 
captação das águas pluviais. Prestam-se, 
sobretudo, como isolamento térmico no interior de 
todo o edifício. Um sistema construtivo simples, 
rápido, sem desperdícios à luz das demandas 
estabelecidas nas bases do concurso.


