
inserção urbana _ PASSAGENS/ ENTORNO
PRAÇA PÚBLICA

PASSAGEM PERIFÉRICA

AMPLIAÇÃO

TRANSPOSIÇÕES/ VISUAIS TRANSPOSIÇÃO

O projeto da Unidade Básica de Saúde no Parque do Riacho, 
a par! r de sua inserção em terreno longilíneo e predominan-
temente plano, busca integrar este equipamento ao entorno, 
através do prolongamento do passeio público no interior do 
lote. Este desdobramento protegido por brise-soleils defi ne 
passagens periféricas ao longo de todo o edi# cio-lâmina. Esta 
permeabilidade da implantação interliga e ar! cula a! vidades. 
O programa espraia-se de modo setorizado, em blocos a cada 
50m, defi nindo praças de a! vidades/atendimento, orientan-
do um percurso constante, cujo deslocamento horizontal é 
completamente acessível e humanizado. 
As praças de atendimento estão ligadas de um lado ao outro 
do terreno por praças de convívio da cidade, reforçando o ca-
ráter urbano desta conformação espacial. 
O projeto oferece inicialmente, 3 praças de atendimento (pro-

cedimentos, consultórios e administração) com a possibilida-
de de ampliação para até mais um bloco de 50m. Este sistema 
é aberto para acomodar o programa com grande fl exibilidade. 
Este modelo com sua concepção arquitetônica defi nida pro-
porciona uma distribuição livre, em função da demanda e da 
necessidade de expansão da unidade.
O projeto organizado através da ar! culação do programa e 
circulação defi nem a implantação: ligeiramente elevada em 
relação ao acesso da rua, resultante de pequena movimen-
tação de terra para acomodação no terreno (corte e aterro 
em igual proporção), representa ao mesmo tempo, a conexão 
com Brasília e ponto de referência para o novo edi# cio.
A implantação clara e a concepção compacta permitem visi-
bilidade e iden! fi cação da edifi cação, sobretudo para quem 
circula ao longo dos dois eixos viários existentes.

O edi! cio
Estruturada com 7 equipes da Saúde da Família para presta-
ção de atendimento ele! vo de promoção e assistência à saú-
de em regime ambulatorial e a expansão da atenção primária 
à saúde, este edi# cio pavilhonar desmembra a sala de espera 
e recepção em dois, direcionando o atendimento sequencial-
mente para demais setores, dentro de uma hierarquia fun-
cional, de prestação de atendimento ele! vo, de promoção e 
assistência à saúde. 
Em razão da abrangência deste ! po de equipamento, a re-
cepção e espera próxima ao acesso principal prioriza o aten-
dimento do setor clínico – das praças de procedimento e 
consultórios. Já a segunda recepção e espera oferece atendi-
mento voltado principalmente para os consultórios odontoló-
gicos, setor administra! vo e auditório.

A interligação de todas as praças sempre acontece pelas cir-
culações periféricas, sendo uma des! nada ao público e outra 
mais restrita, des! nada a circulação de serviços. 
A construção em pavimento único, tem seu programa clara-
mente distribuído por setores. Esta lógica espacial natural-
mente organiza o fl uxo de pessoas, de maneira ordenada, po-
tencializando a atenção dispensada à saúde do cidadão.
O agrupamento de a! vidades correlatas o! miza o funciona-
mento da unidade, facilita o encaminhamento da triagem, 
minimiza a concentração de pessoas, descomprime áreas, 
restringe o acesso desnecessário de usuários aos ambientes, 
permi! ndo maior controle.  
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