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O programa de Saúde da Família (PSF), criado em 1994, consolidou-
se através de uma mudança de paradigma no atendimento básico de 
saúde. Ao contrário do modelo tradicional, que trata essencialmente 
da enfermidade da população, o PSF trabalha mediante um processo 
preventivo e de acompanhamento integral, criando ações programadas 
que estimulam a mudança de hábitos e aproximam médico e paciente, 
tornando a relação mais próxima com consultas e acompanhamento 
tanto dentro quanto fora da Unidade.

Soma-se a essa estratégia, o conceito de Biofilia, descrito por 
Edward Wilson em 1984, que afirma que existe uma conexão natural 
entre o ser humano e a natureza, o “amor pela vida”. Essa hipótese 
posteriormente foi verificada por pesquisadores da área da saúde 
que então encontraram benefícios do contato com a natureza para as 
pessoas, estejam elas enfermas ou não. 

Essas duas premissas fundamentam o partido do projeto desta 
Unidade Básica de Saúde (UBS), à ser construída no novo complexo do 

Parque do Riacho. A conexão entre ambos fica clara ao analisarmos a 
localização privilegiada do terreno junto ao entorno: entre duas praças 
previstas no plano urbanístico do conjunto. Tal localização propicia de 
maneira natural que o terreno onde a UBS será implantada atue como 
uma conexão entre duas áreas potencialmente verdes. A partir disso, o 
partido buscou inserir o novo edifício de modo longitudinal, permitindo 
e estimulando a existência de um fluxo entre as duas praças, o que 
torna a UBS parte do cotidiano dos moradores da região, fortalecendo 
seu aspecto comunitário. 

O partido arquitetônico adotado propõe um edifício longitudinal de 
pavimento único, o que foi possível devido às dimensões do lote e sua 
topografia branda. A implantação integra as duas praças localizadas 
nas extremidades do terreno e divide seus fluxos internos. Na divisa 
em contato com o lote de uma futura instalação de outro equipamento 
de saúde se promove a circulação de pedestres e ciclistas, juntamente 
com a alternância de espaços permeáveis e impermeáveis o que cria 

pequenos pontos de encontro, espera e convívio próximos à UBS; aqui 
destaca-se a possibilidade da criação de um bosque em conjunto com 
a futura ocupação deste lote vizinho. Na divisa oposta, junto a área 
de domínio de uma futura instalação de transporte, se aloca o fluxo 
de carros e as áreas de estacionamento. Ainda sobre a implantação, 
o afastamento do edifício junto à praça cria uma área de expansão 
da mesma, um bosque ao redor de um grande platô impermeável no 
qual a UBS poderá promover ações de saúde ativa, incentivando e 
promovendo a prática de atividades físicas em meio a um ambiente 
natural convidativo. 

IMPLANTAÇÃO DE UM BLOCO LINEAR
Manipulação do Programa para se relacionar direta-
mente com a morfologia do Terreno.

POTENCIAL DE INTEGRAÇÃO
A forma do Terreno possibilita um percurso entre as 
duas praças existentes.

SEPARAÇÃO PROGRAMÁTICA
Tirar proveito do programa específicado para separar o 
grande Bloco linear em duas barras lineares.

RECORTE E SETORIZAÇÃO
Para garantir ventilação e iluminação naturais, separa-
-se as duas barras por um pátio interno.

CONFORMAÇÃO FINAL
Definindo-se os fluxos, a conformação final do comple-
xo se torna enfim um dispositivo urbano comunitário.

A PRAÇA INTERNA
O pátio se relaciona com as praças existentes e traz o 
ambiente natural para dentro do ambiente construído.
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