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ORGANIZAÇÃO SAUDAVEL

 O projeto proposto, será inserido no PARQUE DO RIACHO, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO RIACHO FUNDO II - 5ª ETAPA - RA XXI. QS 09, CONJUNTO
01, LOTE 1, cujo a muitos anos atrás o que era uma grande imensidão de cerrado, hoje se tornou uma área de conquistas de sonhos, com todas as infraestruturas
necessárias, uma “cidade” nova, que está em processo de expansão e para a evolução completa de uma cidade, a saúde é uma das pautas mais importantes.
 O Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS tem foco na prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e a
expansão da atenção primária à saúde por meio da implantação de novas equipes de saúde da família, incluindo atividades de promoção, prevenção, vigilância à saúde da
comunidade e atendimento a pacientes externos de forma programada e continuada. Em seu conceito geral a Unidade Básica de Saúde destina-se a prestar assistência
integral à saúde da população em uma área geograficamente delimitada, funcionam de 8 horas a 24 horas por dia.

CONCEITO SENSORIAL E IDEALIZAÇÃO MODULAR

O projeto começa nas ideias e palavras, sendo como premissa:

 - Permeabilidade e Conforto visual / Iluminação eficiente (desempenho x consumo de energia)
 - Conforto Acústico / materiais naturalmente isolantes (soluções mini-mizadoras de ruído)
 - Consumo de Água - coleta / chuva (irrigação e descargas)
 - Consumo de energia / racionalização energética (energia solar)
 - Conforto ambiental e humanização / Uso de cores / Cromoterapia (Terapias alternativas ou complementares, reconhecidas pela OMS em 1976)
 - Otimização Espacial - aproveitamento / melhores ambi-entes em espaços reduzidos
 - Otimização de Recursos - uso racional dos recursos naturais e financei-ros disponíveis.
 - Adaptação à topografia
 - Rapidez na Construção / sistematização no processo de produção.
 - Padronização (utilização de módulos funcionais sobre pisos elevados e instalações pré fabricadas)
 - Ambientes divididos com painéis removíveis.
 - Placa Cimentícia (Flexibilidade | térmico | acústico |  proteção contra bactérias e fungos.)
 - Facilidade de alteração na organização interna
 - Facilidade de manutenção / Baixo custo / Economia
 - Conforto/ Bem-estar / Segurança
 - Características Ambientais (Fachadas limpas e ventiladas / Pisos intertrava-dos / Captação de água / Energia sustentável / Reciclagem)
 - Paisagismo remetendo ao cerrado e seus aromas, cores (Plantas resistentes A intempéries, fungos e bactérias)
 - Acessibilidade E Ergonomia

 SETORIZAÇÃO | CONTIGUIDADE  | FLEXIBILIDADE | EXPANSIBILIDADE | ADAPTABILIDADE

 O projeto tem princípios da construção industrializada, feita por módulos que ao se unirem criarão espaços adequados para cada uso
do programa especificado, optamos por um “sistema misto” (Concreto, Aço e Placa Cimentícia).

 “Visa-se, essencialmente, em todos os campos da produção, a otimi-zação dos sistemas, tanto no que se
refere à qualidade do produto, quan-to à qualidade do processo de produção, o qual implica em um míni-mo de

desperdícios e um máximo de eficiência”
                            (TANIGUTI et al., 1998)

 A idealização da construção foi concebida sobre uma laje flutuante de 28 cm em bubble deck, que utiliza esferas plásticas entre telas
de aço e consiste na eliminação do volume de concreto onde não existe qualquer função estrutural, proporcionando lajes mais leves e
resistentes, suportando grandes vão de 9,00 a 12,00 metros, sobre pilares de concreto, causando pouca interferência no terreno. A partir dessa
premissa, inserimos um piso elevado em toda a extensão da laje, possibilitando que as instalações de todas as especialidades possam ser
dimensionadas nesse espaço técnico. A cobertura segue a mesma formula do bubble deck, sustentada por pilares metálicos (que possam ser
utilizados como condutores de águas pluviais ou instalações), sendo um espaço cujo poderá ser modulado sem interferências projetuais. Sua
divisão interna, foi pensada a partir de módulos industriais, com painéis de placa cimentícia de 3,00 e 4,00 metros, criando uma modulação e
setorização na qual poderia ser repetida facilmente em qualquer ambiente, interligados para facilitar a locomoção dos pacientes e a fluidez dos
funcionários.

 A volumetria da edificação foi estudada de forma que transparecesse certa leveza e reduzisse o impacto que seu volume pudesse
causar.
 
 Seus ambientes internos foram definidos afim de eliminar os fatores ambientais estressantes como ruídos, falta de privacidade,
iluminação excessivamente forte, jardins internos, elementos arquitetônicos com água e paisagismo remetendo a região, buscando sempre
conectar o paciente com a natureza através de janelas panorâmicas para o exterior.
 
 O conceito de setorização, oferece opções e escolhas para o controle individual, sendo que cada setor inclui privacidade (usos
definidos no programa) versus ambiente social (recepção e espera), controle da intensidade da luz (coberturas projetadas a partir do uso da
cromoterapia), proporcionando conforto ao paciente e elevando a eficiência do trabalho dos funcionários.
 
 As circulações do projeto foram pensadas na sua totalidade, para o fluxo dos pacientes, pois como principal alvo, o mesmo necessita
de uma orientação adequada e rápida, além de encurtar caminhos a áreas abertas, praças externas e internas, não possuindo impedimentos
nos eixos de circulação. Todos os corredores externos são destinados a circulação de pacientes e têm 2,00 metros de largura, possuem “bate-
macas" que também têm a função de corrimão. A função da vedação, que estrategicamente faz composição do local para cada uso (os
módulos), separa as circulações externa e internas, cujo a última é de uso exclusivo de serviço, obtendo redução do deslo-camento em ambos
os usos e evitando o confronto entre pacientes e funcionários de saúde fora das salas de consultas.
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