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MEMORIAL DESCRITIVO

Uma UBS tem como objetivo o acolhimento e atendimento da 

população, visando promover, de forma humanitária e eficaz, a 

proteção e prevenção em saúde. Dado o caráter de estreita rela-

ção entre as UBS e as populações das áreas onde são implan-

tadas, faz-se necessária uma arquitetura hospitaleira, humana e 

provedora do sentimento de cidadania e pertencimento a seus 

frequentadores.

Esta premissa, somada à busca de uma construção rápida, limpa e 

de baixo impacto, orientou a definição e proposição de arquitetura, 

baseada em um sistema modular, intercalado por vazios que orde-

nam e humanizam os espaços, distribuindo o programa de forma 

progressiva e diluída.

Módulos de 9.0 x 9.0m dispostos em sequência no sentido longi-

tudinal do terreno definem 4 pavilhões, separados por jardins e 

interligados por 2 eixos de circulação que partem de um 1º núcleo 

de recepção e proporcionam acesso, de maneira hierárquica, aos 

módulos de Acolhimento, Atendimento, Administração, Serviços e 

ao Auditório de Educação em Saúde, volume destacado, adjacente 

à recepção, que define e separa os acessos de serviço, implantado 

a Oeste, e o de público, a Leste.

O acesso de público é configurado por 2 entradas bem definidas 

que levam ao primeiroº hall de recepção: uma orientada a Norte, 

onde se dará o acesso ao lote quando da implementação da UBS. 

Outra orientada a Leste, que tem em vista a futura expansão do 

entorno, a consequente urbanização do lote adjacente e sua co-

municação com a UBS, além de filtrar o acesso à porção posterior 

do terreno, onde sugere-se a instalação de uma Academia da Saú-

de, integrada ao projeto e a eventuais construções vizinhas.

Demarcando os acessos de público, serão utilizados brise-soleils 

verticais, voltados a Norte e Leste conferindo identidade e clareza 

ao espaço de transição entre exterior e interior e filtrando a luz e a 

ambiência do entorno para a primeira recepção.

A partir desta, o programa se desenvolve, dando acesso direto às 

salas de Vacinação, Farmácia, Sanitários e o Auditório. As Salas de 

Acolhimento se situam entre o primeiro salão e o segundo, que 

abrigará pacientes já recebidos e avaliados, devidamente orienta-

dos ao atendimento, cujo programa se distribui nos blocos subse-

quentes. Esta progressão visa proporcionar ao público o sentimen-

to de atenção e de evolução em sua estada, além de dinamizar e 

humanizar a experiência dos frequentadores no espaço.

Comunicados às 2 recepções, a um dos eixos de circulação e ao 

acesso lateral, adjacente ao estacionamento e carga e descarga, 

estão dispostos os volumes de Administração e Apoio Técnico. Ao 

final dos dois eixos de circulação, encontram-se acessos à área 

posterior da UBS, o que pretende conferir flexibilidade ao espaço e 

seguir a filosofia arejada do partido arquitetônico.

As salas estão posicionadas em eixos transversais aos de circu-

lação, sempre abertas aos jardins, que separam os módulos de 

construção e lhes conferem ambiência amena e umidade, além 

de somarem-se aos beirais, propiciando proteção à incidência solar 

sobre aberturas, voltadas a Norte e a Sul.

As interligações entre os módulos construtivos, realizadas por 

passadiços adjacentes aos jardins, com esquadrias móveis no sen-

tido Leste-Oeste, somadas às aberturas nas extremidades Norte 

(recepção) e Sul (final do eixo de circulação), conferem à construção 

caráter arejado e exploram a possibilidade de uso e aproveitamen-

to dos fatores ambientais para a boa ventilação e iluminação dos 

espaços comuns.
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