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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE DO RIACHO

O partido adotado no projeto responde a um só tempo às condicionantes 

urbanísticas de Brasília – incluindo grandes áreas non aedificandi – e 

ao caráter da arquitetura que se pretende para o equipamento público 

Unidade Básica de Saúde. 

EQUIPAMENTO PÚBLICO e LUGAR

O edifício de saúde compreendido como equipamento público tem um 

papel fundamental na construção do lugar dentro do bairro Parque do 

Riacho. Sua posição ao lado de grande área livre e importante via de 

comunicação permite tratá-lo como uma referência urbana, representando 

e defendendo valores entre os quais estão as responsabilidades ambiental, 

econômica, social e cultura.  A estratégia adotada para que o edifício 

atinja este objetivo se apoia em três conceitos fundamentais.

O primeiro diz respeito à maneira como se dá a ocupação do território. A 

implantação vale-se do eixo longitudinal do terreno para estruturar um 

grande pavilhão vestíbulo no qual se conectam transversalmente as alas 

que dispõem os setores de atendimento clínico. O acesso é o previsto 

pela face noroeste do terreno. Entretanto, futuramente prevê-se um 

segundo acesso – secundário, por ser apenas de pedestres – pela praça a 

ser construída na face sudeste do terreno.

O segundo consiste em pensar o edifício como objeto autônomo inserido 

na paisagem, que se integra ao entorno sem alterar significativamente o 

território. Por isso a idéia de pavi lhões que “pousam” delicadamente no 

terreno. A volumetria é concisa, sintética, mas também forte por causa da 

escala e da imagem do edifício.

O terceiro envolve a adoção de um sistema construtivo claro e racional 

e de medidas que garantam o ótimo desempenho bioclimático e a 

sustentabilidade do edifício.

PÁTIOS

Internamente, todo o conjunto se estrutura a partir da espacialidade de 

pátios. Desenvolvido em planta, os vazios adquirem grande presença no 

interior do conjunto, na forma de pátios intimamente relacionados com as 

esperas, promovendo ambiência acolhedora e confortável. Essas praças 

internas também permitem que todos os ambientes hospitalares possuam 

iluminação e ventilação natural e, além disso, possam ser abertos quando 

não houver restrições técnicas hospitalares.

ESPACIALIZAÇÃO DO PROGRAMA

O arranjo do programa está diretamente ligado com a disposição das peças 

edificadas no terreno. O primeiro pavilhão contém recepção, esperas, 

salas de acolhimento para classificação de risco e monitoramento dos 

pacientes e sala de vacinação. Demais áreas do programa distribuem-

se estrategicamente pelas quatro alas transversais. Na primeira, mais 

próxima ao acesso principal, localiza-se o setor administrativo e o 

auditório de educação em saúde. A outras três alas abrigam o setor de 

atendimento clínico, sendo a segunda com procedimentos; a terceira com 

consultórios indiferenciados e consultórios de atendimento à mulher; e a 

terceira com os consultórios odontológicos.

Na parte posterior das alas transversais localiza-se o setor de apoio técnico, 

com blocos autônomos estrategicamente interligados longitudinalmente.

 ARTICULAÇÃO, CIRCULAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA e APOIO TÉCNICO

Para conectar todos os setores, criou-se um espaço arquitetônico das 

instalações, uma estrutura longitudinal dupla, parte elevada e parte abaixo 

do piso – espinha dorsal de infraestrutura – com múltiplas possibilidades 

de ligação entre o pavilhão longitudinal e as alas transversais. A partir 

dessa estrutura linear todas as redes de infraestrutura se distribuem 

para o conjunto horizontalmente sobre as lajes ou sob os pisos quando 

elevados e dutos verticais especializados (shafts). As instalações são 

sempre acessíveis para manutenção.

A circulação incorpora no desenho do percurso cotidiano os vazios dos 

pátios, acentuando sua presença. 

MODULARIDADE, FLEXIBILIDADE e EXPANSIBILIDADE

O projeto prevê facilidades para alterações constantes de arranjos, tanto 

para os espaços, quanto para os componentes de instalações prediais e 

de infraestrutura. Prevê espaço técnico acima das lajes, a hipótese de 

piso elevado nas alas e circulações técnicas, e ausência de pilares no meio 

dos pavimentos. A área disponível para os setores de atendimento clínico 

tanto quanto para o setor administrativo é, realmente, livre.

Esse conceito permite que a construção seja executada facilmente em 

etapas, assim como possibilita a ampliação do conjunto até o limite do 

potencial construtivo do terreno com novas alas transversais e um simple 

prolongamento do pavilhão longitudinal. 


