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1. SETOR ADMINISTRATIVO
1.1  SALA ADMNISTRATIVA E ARQUIVO
1.2  SALA DE REUNIÃO/MULTIUSO
1.3  SALA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS
1.4  ALMOXARIFADO

2. SETOR DE ATENDIMENTO CLÍNICO
2.1  RECEPÇÃO E ESPERA
2.2  FARMÁCIA
2.3  DEPÓSITO FARMÁCIA
2.4  AUDITÓRIO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
2.5  SALAS DE ACOLHIMENTO
2.6  CONSULTÓRIOS INDIFERENCIADOS
2.7  CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO Á MULHER
2.8  CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS
2.9  ESCOVÁRIO
2.10  SALA DE COLETA
2.11 SALA DE CURATIVO
2.12  SALA DE PROCEDIMETOS
2.13  SALA DE MEDICAÇÃO
2.14  SALA DE NEBULIZAÇÃO
2.15  SALA DE VACINAÇÃO

3. SETOR DE APOIO TÉCNICO
3.1  SANITÁRIOS DE PÚBLICO MASCULINO
3.2  SANITÁRIOS DE PÚBLICO FEMININO
3.3  SANITÁRIOS DE PÚBLICO MASCULINO PNE
3.4  SANITÁRIOS DE PÚBLICO FEMININO PNE
3.5  FRALDÁRIO
3.6  VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS MASCULINO
3.7  VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO
3.8  VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS MASCULINO PNE
3.9  VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS FEMININO PNE
3.10  ROUPARIA
3.11  GUARDA DE MACAS
3.12  GUARDA DE CADEIRA DE RODAS
3.13  COPA
3.14  DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA
3.15  SALA DE UTILIDADES
3.16  SALA DE LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO
3.17  SALA DE ESTERILIZAÇÃO
3.18  SALA DE GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO
3.19  ÁREA DE PARAMETRIZAÇÃO
3.20  BOX DE REZÍDUO QUÍMICO
3.21  BOX DE RESÍDUO BIOLÓGICO
3.22  BOX DE RESÍDUO COMUM

4. ESTACIONAMENTO
4.1  BICICLETÁRIO
4.2  ESTACIONAMENTO
4.3  ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA

5. ÁREAS EXTERNAS
5.1  ÁREA DOS COMPRESSORES E BOMBA
5.2  CENTRAL DE GASES

A SAÚDE DO EDIFICIO

Por se tratar de um edifício de saúde umas das questões fundamentais para 
o projeto foi o cuidado com a saúde do edifício. O desenho de tais áreas 
públicas requer uma atenção especial em relação aos seus espaços. Nesses 
casos o conforto ambiental, como ventilações e iluminação naturais tornam-
se artifícios de projeto para uma melhora do ambiente hospitalar. O presente 
estudo busca explorar tais conceitos procurando transformar os espaços de 
espera e consultórios em lugares mais acolhedores e humanizados. Aliado 
a uma estrutura modular e de fácil ampliação, permite as futuras unidades 
utilizar-se do mesmo conceito estrutural adequando-o aos diferentes tipos de 
terreno e programa.

 

O programa foi distribuído em um único pavimento possibilitando o acesso 
universal a todos os ambientes, dispensando o uso de escadas, plataformas 
ou elevadores. O edifício baseado em uma estrutura modular com vigas 
metálicas visa a agilidade da construção, distribuindo o programa em torno 
de sete pátios verdes que por sua vez criam janelas e ambientes ventilados, 
promovendo nas áreas de circulações ventilações cruzadas que ajudam 
a manter o ar sempre fresco, húmido e renovado. Além disso os pátios 
conformam espaços amplos sendo tanto corredores como áreas de espera, 
evitando-se dessa forma longos corredores lineares e a monotonia destes 
espaços.

INSERÇÃO URBANA E ARQUITETURA

Inserido em uma zona habitacional, a UBS Parque do Riacho permite que o entorno 
de seu lote se desenvolva independente ou relacionando ao edifício, desta forma 
suprindo conforme a demanda da população local. Por fazer parte dos primeiros 
equipamentos públicos previstos no empreendimento, o projeto procurou além de 
exercer sua função programática, oferecer um espaço de caráter público acolhedor 
tanto para os usuários, seus acompanhantes e prestadores de serviço.
A arquitetura proposta parte de princípios como flexibilidade dos espaços, iluminação 
natural, conforto térmico e ambiental, padronização do elemento construtivo e 
viabilidade de expansão.

SISTEMA CONSTRUTIVO E PREMISSAS AMBIENTAIS

A escolha da utilização do sistema construtivo metálico buscou otimizar o tempo de 
execução e permitiu uma leveza estrutural do projeto. Os eixos estruturais principais 
foram dispostos a cada 10 m com estruturas intermediárias a cada 2,5 m.  Todo 
o projeto obedece ao módulo de 1,25 m que possibilita diferentes layouts, fácil 
execução para futuras modificações, ampliações ou até a padronização para novos 
edifícios. O edifício busca autenticidade ao explorar materiais básicos de forma 
aparente, valorizando e assumindo suas origens construtivas. 

Os generosos espaços de circulação muitas vezes fundem-se com os espaços de 
permanecia e são caracterizados por iluminação e ventilação natural.  Os pátios 
verdes criam o microclima interno do edifício e as calhas da cobertura recolhem 
a água da chuva para ser armazenada e tratada para rega das plantas no período 
de seca que se sucede no período seguinte. Na cobertura a existência de painéis 
fotovoltaicos possibilita o aquecimento da água dos vestiários e podendo gerar 
parte da energia para resfriar o ar condicionado, que será utilizado nas salas de 
consultórios.

Para promover a permeabilidade e transpiração do edifício os fechamentos da 
fachada foram tratados de forma a estimular as ventilações e barrar a incidência 
direta da luz. Na fachada leste (sol matutino) e de maior predominância dos ventos 
(Março-Setembro) foi proposto fechamentos metálicos leves de fácil montagem e 
baixa manutenção, que permitissem a captação dos ventos. Na fachada Oeste (sol 
vespertino) foi proposto fechamentos com maior massa para segurar o calor, porém 
ainda ventilados para que o ar possa cruzar o edifício no sentido Leste-Oeste. 
verde ao invés de ser constituída num único pátio central é subdividida em pequenos 
módulos distribuindo-se ao longo do edifício. Nesta formatação, abrem-se espaços 
de circulação, em seu entorno distribui-se o programa em volumes modulares e 
possibilita que todos os ambientes sejam circundados por um agradável jardim e 
espaços contemplativos.
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ISOMÉTRICA EXPLODIDA

COBERTURA COM OS VAZIOS

SISTEMA ESTRUTURAL

PROGRAMA DE NECESSIDADES

FECHAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
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