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Partimos do princípio que o homem concebe o 
espaço arquitetônico para preservar a vida.
As primeiras construções na história da humanidade 
tinham como premissa o abrigo. A função essencial 
era abrigar o homem das intempéries, dos animais 
selvagens, das mudanças bruscas de temperatura 
e umidade. Tudo isso para proteger nossa saúde, 
nossa vida e daqueles que estavam próximos.
Um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) 
tem essa função levada ao extremo. Ele é concebido 
para permitir que o cidadão se sinta amparado em 
um momento em que sua saúde pode correr riscos, 
ou mesmo em um momento em que a sua atenção 
volta-se para a preservação do seu bem estar.
Esses espaços arquitetônicos são concebidos 

para fazer com que as pessoas se sintam bem, se 
sintam acolhidas e possam ser bem atendidas pelos 
profissionais da área de saúde.

***
Para a Unidade de Saúde Básica (UBS) Parque 
do Riacho propõe-se uma estrutura compositiva 
linear, organizada ao longo de pátios internos. 
Cada um desses pátios qualifica uma espécie de 
célula espacial ao redor da qual orbitam: espera, 
atendimento, apoio técnico e circulação de público 
e de serviço.
O que se pretende com essa estratégia é fragmentar 
as esperas em espaços menores, onde temos 
poucas pessoas de cada vez, de modo a humanizar 
o atendimento. Cada espaço de espera estabelece 

uma relação franca com o espaço exterior, através 
da abertura visual para os jardins que acontecem em 
cada pátio.
O conjunto de pátios está conectado a duas 
circulações, uma a leste e outra a oeste. A 
circulação leste, construída como uma varanda, 
é preferencialmente de uso público e a circulação 
oeste, junto à administração, é preferencialmente 
para uso interno e de serviços. No entanto, entende-
se que a ideia de polivalência é salutar nesse tipo 
de programa, ou seja, eventualmente, a circulação 
oeste pode ser utilizada para o acesso dos pacientes 
às áreas de espera, caso a administração da UBS 
assim considere conveniente.
Em suma, pretende-se trabalhar a qualificação dos 

espaços para a saúde a partir das relações espaciais 
interior-exterior e da flexibilidade de uso.

Organização de setores

Como todo edifício de atendimento ambulatorial, 
a Unidade de Saúde Básica Parque do Riacho 
estrutura seu programa em torno da de três 
atividades centrais: acolhida, espera e atendimento.
Partindo dessa premissa, os setores da UBS Parque 
do Riacho foram organizados de forma sequencial. 
O primeiro bloco abriga: recepção, espera, farmácia 
e salas de acolhimento. Junto a esse bloco existe 
o pátio principal ao redor do qual estão localizados 
também: auditório e sanitários. No segundo bloco 

temos as áreas de procedimentos, cuja espera está 
voltada para o seu respectivo pátio. Após estes dois 
primeiros blocos, localizam-se sequencialmente mais 
três alas: odontologia, consultórios indiferenciados e 
atendimento à mulher.
Tangenciando essa estrutura de blocos, localiza-se, 
na porção oeste, o setor administrativo e de apoios 
técnicos.

Consciência ambiental

Propõe-se uma construção modular, pré-fabricada, e 
com alto grau de industrialização dos componentes, 
de maneira a minimizar o tempo de canteiro e evitar 
desperdícios na execução dos sistemas construtivos.

Uma das principais estratégias de projeto é o 
sombreamento nas coberturas e paredes de vedação 
exteriores. Seja através de cobogós, brises, beirais 
ou coberturas leves, diversos elementos constituem 
camadas duplas que tem a função de reduzir o 
acúmulo de calor que gera desconforto em grande 
parte do ano.
A ventilação cruzada é outra estratégia de conforto 
adotada. Em conjunto com as demais soluções 
construtivas, essas medidas promovem e garante 
a qualidade dos ambientes independente da 
climatização artificial que se pretenda instalar.
Esses estratégias, somadas à ampla visibilidade dos 
jardins propostos, qualifica a proposta de forma a 
garantir o bem estar dos usuários da UBS.


