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O sistema de saúde pública tem a ambição de atender a todos os brasileiros, sem distinção, atuando na melho-
ria de sua qualidade de vida e saúde.
 
Da proposta

Humanização, acolhimento e condições de atendimento à saúde com qualidade são pré-requisitos para a 
formulação da proposta arquitetônica para a Unidade Básica de Saúde. Sem discriminar a prioridade e a quali-
dade do atendimento ao cidadão, disponibilizando a todos condições às ações e serviços, sem tratamento 
arquitetônico diferenciado para problemas iguais.  As grandes portas abertas são um convite e a nossa propos-
ta para o ingresso da comunidade ao seu próprio complexo. Identificando suas aspirações, satisfazendo suas 
necessidades e modificando favoravelmente o ambiente físico de atendimento à saúde, esperamos a participa-
ção efetiva da comunidade como cidadãos que farão uso dos serviços ofertados.  
Primando inicialmente por contemplar todas as solicitações que compõe o programa para a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) no Residencial Parque do Riacho, a proposta aqui apresentada foi elaborada observando as leis e 
normas vigentes assim como seus decretos complementares. 

Do Sistema Construtivo

Acreditando que o sistema construtivo adequado certifica a qualidade do ambiente, que, por sua vez, possibili-
ta a garantia da saúde da população local. A atual proposta faz uso de métodos contemporâneos para facilitar 
a higiene e a manutenção, atuando assim, na prevenção da propagação de doenças, e o faz, com o máximo de 
agilidade, economicidade e durabilidade na construção.
O método para atender a essa proposta se estrutura em três elementos construtivos básicos: a) Estrutura com-
posta por perfis metálicos em seção “H” e “I”; b) Paredes internas e externas em painéis de concreto celular 
auto clavado de tamanho padronizado, que garantem o isolamento acústico necessário para o exercício 
médico e privacidade nos consultórios; c) Cobertura em telhas metálicas termo acústicas, as quais, quando em 
conjunto com os painéis de concreto celular, propiciam o isolamento térmico necessário para atender as ques-
tões climáticas próprias da região.
O sistema construtivo foi então desenvolvido sobre um múltiplo de 125cm, tanto no plano horizontal quanto no 
vertical, criando módulos de 375cmX375cm, correspondendo as dimensões dos diversos ambientes do progra-
ma da Unidade Básica de Saúde. Dessa forma, o conjunto dos elementos construtivos propostos, possibilita a 
fácil execução técnica de uma visão arquitetônica otimizando a construção e manutenção, assim como o 
funcionamento da Unidade Básica de Saúde.

Da implantação

Optando por aproveitar a declividade do terreno, a edificação foi implantada na porção intermediária do lote, 
criando um equilíbrio entre corte e aterro. Tal opção vem de encontro à vontade de disponibilizar a todos os 
cidadãos igualdade de acesso às ações e serviços de saúde. A solução: suave rampa que possibilita o ingres-
so tanto a indivíduos que necessitam de atendimento quanto de seus acompanhantes. 
A circulação de pedestres com o estacionamento em frente a edificação, almeja criar condições de intera-
ção com o lote frontal (praça planejada), como um único espaço privilegiado de socialização.
Articulando estética, funcionalidade e técnica, chegamos a uma área retangular, térrea, implantada no senti-
do noroeste-sudeste.  Os detalhes estéticos, considerando custos, transitam por janelas e perfis metálicos 
usados para minimizar a alta incidência solar, emoldurando o exterior a partir do interior, quebrando a mono-
tonia da repetição com variações causadas pela incidência de luz nos ambientes. Aliados a essa prerrogati-
va, estão os jardins. Colocados estrategicamente perto dos consultórios, traduzem conforto visual e ambien-
tal tão necessários aos usuários em momentos de estresse.  
Por sua vez, três ambientes de espera dotados de amplas ventilações superiores e altura diferenciada, foram 
direcionados afim de aproveitar com eficácia os ventos nordeste-sudoeste.  O primeiro ambiente de espera 
destina-se a recepção, triagem e serviços rápidos e isolados. O segundo foi idealizado para consultas. 
Enquanto o terceiro, distanciado dos demais, foi reservado para os consultórios odontológicos devido ao 
desconforto causado pelo som característico emitido pelo equipamento utilizado.
Uma circulação geral é responsável pela integração das esperas aos setores administrativos, consultórios e 
procedimentos, garantindo liberdade e eficiência no deslocamento de pacientes e profissionais de saúde. 
Ainda com o foco na facilidade de locomoção, uma segunda circulação no interior do complexo integra a 
recepção, o setor administrativo, auditório, farmácia, apoio e serviço sem transitar pelas áreas reservadas 
aos atendimentos especializados.
O acesso de serviço, funcionários e eventuais emergências foi implantado de modo simples e discreto na 
face nordeste da edificação.
Por fim enfatizamos a plástica horizontal proposta para Unidade Básica de Saúde, com o intuito de, ao inseri-
-la, destacá-la da uniformidade volumétrica resultante do gabarito de urbanização proposto para o Empreen-
dimento Parque do Riacho, região do Riacho fundo, 5ª etapa.

 


