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UBS PARQUE DO RIACHO
As origens do modelo de atenção básica à saúde adotado no Brasil, a rigor, vêm do 
“Modelo Dawson”, surgido na Inglaterra do início do século XX, que tinha como bases a 
regionalização e hierarquização da atenção à saúde. Porém, esta análise é limitada; 
durante a revolução francesa, por exemplo, já existiam “comitês” regionais de suporte 
social e de saúde, séculos antes do famoso modelo inglês. Algo semelhante se observa 
em diversos países europeus e mesmo na América do Norte. Os pilares estabelecidos 
pela ONU em 1978 e que perduram até hoje são um aperfeiçoamento desses conceitos 
básicos e consistem principalmente na integração dos serviços locais num sistema 
nacional,  na necessidade de ações intersetoriais e na relação da saúde com o desenvol-
vimento econômico e social. Esse discurso informará ao longo dessa década, de distintas 
maneiras e com distintos graus de intensidade, processos de reforma em países com 
modelos de prestação de serviços tão diversos quanto Cuba, Moçambique, Canadá, 
Inglaterra, Espanha, para citar alguns exemplos. 
 No Brasil, os esforços de hierarquização e descentralização se iniciaram na década de 
1970. Desde então, seguindo recomendações de organizações e de estudos científicos, 
esta forma de atenção à saúde vem se aprimorando, tendo como desafio atual, além da 
necessidade de ampliação de cobertura, a humanização do atendimento e a identifica-
ção do usuário com os serviços prestados, no que tange não só a equipe, mas o próprio 
espaço físico onde o mesmo ocorre. Disposição de salas, modelos de fluxo de pessoal 
técnico e usuários, acessibilidade e a qualidade arquitetônica/artística deste espaço são 
importantes variáveis que influenciam a relação do usuário com o sistema e, por 
consequência, influenciam significativamente a efetividade do processo. Essa é só mais 
uma prova de que, na busca por um modelo de atenção ideal, a contribuição de 
conhecimentos diversos e de múltiplos profissionais deve ser considerada forte aliada 
na busca pela atenção à saúde ideal: mais efetiva e mais humanizada.

Respeitando às normas e exigências de caráter asséptico, o desafio lançado para a 
definição do partido projetual visa à humanização do ambiente hospitalar por meio de 
um processo de elaboração que busca o respeito e a valorização do ser humano, tanto 
para a comunidade do Riacho Fundo atendida, quanto para os funcionários que 
trabalharão diariamente no equipamento. Para isso, a introdução de circulações 
abertas, espelhos d’água, pátios e praças internas arborizadas, foi a estratégia projetual 
adotada refletindo numa nova caracterização das áreas de espera e convivência, de 
forma mais humanizada e confortável aos usuários, trabalhadores e gestores no ponto 
de vista higrotérmico e psicológico.

INSERÇÃO URBANA
 A compreensão do terreno situado entre duas vias e praças públicas, sendo uma via 
local em cul-de-sac  e uma via arterial adjacente à uma praça, indica o caráter público 
que pode ser trabalhado no mesmo. Desta maneira, propõe-se uma implantação que 
libere o acesso de pedestres e ciclistas por ambos os extremos, noroeste e sudeste, do 
terreno, por meio de um caminho que percorre a face nordeste do mesmo. O acesso 
principal se dá pela via local, a noroeste, onde implantou-se parte do estacionamento, 
as áreas de administração, serviço, recepção e auditório, seguidas ao longo do eixo 
longitudinal do terreno das áreas de atendimento clínico.  A implantação da UBS Parque 
do Riacho se dá, portanto, de forma térrea e longitudinal permitindo a implantação de 
novos blocos de atendimento a sudeste, conforme necessidade de futuras ampliações. 

DIRETRIZES PROJETUAIS  
 O projeto para a UBS Parque do Riacho se desenvolveu a partir das relações entre os 
espaços construídos e não construídos, fragmentando o programa exigido de acordo 
com critérios bioclimáticos, funcionais, de humanização dos ambientes e do 

entorno, potencializando a iluminação e ventilação naturais; organizando o fluxograma e 
acessos necessários, criando, consequentemente visadas diversificadas a partir dos 
ambientes internos.
Entende-se o projeto como a soma dos espaços construídos e não construídos. As praças, 
pátios, espelhos d’água e jardins de contemplação voltados para os espaços internos 
possibilitem o adequado uso da iluminação e ventilação naturais, a umidificação e 
resfriamento do ar, humanizando os ambientes de permanência prolongada na medida 
em que geram o conforto visual e psicológico necessários para pacientes e funcionários.  

Com a fragmentação do programa dividiu-se os espaços de circulação e espera, evitando 
grandes aglomerações de pessoas e ambientes sem iluminação e ventilação naturais.
Os espaços de permanência prolongada (consultórios, espera, administrativo) possuem 
visadas para jardins, pátio e praça, buscando sempre o conforto higrotérmico, a 
humanização dos ambientes e a privacidade para usuários, trabalhadores e gestores 
quando necessária. 

 DEFINICÕES TÉCNICAS
Os materiais e sistemas construtivos escolhidos para o projeto levaram em consideração 
a economicidade, em respeito à verba pública que será investida na edificação; a 
agilidade construtiva, devido ao curto prazo de execução exigido; a padronização e 
modulação através de materiais industrializados para a diminuição de resíduos sólidos 
gerados no canteiro de obra, buscando um adequado uso dos recursos naturais; o 
posicionamento dos materiais no projeto de acordo com suas características de 
proteção térmica, potencializando o conforto ambiental dos ambientes internos.
 Nesse sentido propõe-se um conjunto de fundação em concreto armado, composto por 
estacas, baldrames elevadas e laje de piso, funcionando como embasamento para a 
posterior montagem da estrutura e fechamentos. Pilares metálicos, vigas metálicas e 
lajes tipo steeldeck formam o restante do conjunto estrutural otimizando o tempo de 
construção e eliminando possíveis erros de execução por serem materiais usinados. Os 
fechamentos em painéis cimentícios e as esquadrias de vidro tipo gelosia seguem a 
linha de materiais industrializados, padronizados e modulados dando também agilida-
de construtiva. Para as fachadas noroeste dos blocos clínicos e administrativo inseriu-se 
brises metálicos em lâminas horizontais perfuradas que permitem a circulação dos 
ventos, a visibilidade para os jardins e simultaneamente dão a devida proteção para a 
incidência solar no período da tarde nessas fachadas além de privacidade.


