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A. Acesso Principal/ B. Recepção/ Espera/ C. Setor Administrativo/ D. Circulação Interna/ E. Jardins/ F. Consultórios Odontológicos/ G. Consultórios Indiferenciados/
H. Consultórios de Atendimento Básico/ I. Consultórios de Atendimento à Mulher/ J. Setor de Serviços / K. Auditório de Educação em Saúde/ L. Caixa D’água/ 
M. Estacionamento/ N. Bicicletário/ O. Carga e Descarga
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IMPLANTAÇÃO

O papel de uma UBS, além de promover a atenção primária à saúde com toda sua estrutura 
de atendimento ambulatorial, se expande para a saúde da família e da comunidade em 
geral, a partir da prevenção, vigilância e atendimento a pacientes externos. 
Dentro desta perspectiva, acreditamos que os espaços e o caráter da arquitetura de 
uma unidade básica de saúde devem deixar claras as relações entre a comunidade e 
o equipamento proposto, colocando-o como uma extensão do próprio espaço público, 
revelando ainda seu importante papel educativo e social. Nesse sentido, e aproveitando 
a linearidade do terreno além de uma topografi a quase horizontal, defi nimos a proposta 
a partir de um eixo longitudinal, que parte do acesso ao lote e se estende até sua 
porção posterior, percorrendo todo o conjunto, funcionando como um grande boulevard,  
permeado de bancos e jardins.
O caminho se torna aconchegante no momento em que se transforma em área de 
atendimento, acolhimento e espera às diferentes modalidades de atendimento, de modo 
natural e contínuo. Os consultórios foram separados por grupos, e possuem acessos 
diferenciados, sendo de um lado para o paciente, e do outro a circulação exclusiva para 
os médicos, paramédicos e funcionários, de modo a diminuir o risco de contaminações.
Todos os consultórios, assim como as esperas, têm vista para jardins internos, e contam 
com iluminação e aeração naturais. Os setores de serviços, administrativos e afi ns foram 
igualmente agrupados em blocos. O sistema construtivo é metálico e modular, facilitando 
a montagem, favorecendo a fl exibilidade e a expansão.
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