
348 01/01 

Projeto UBS Parque Riacho 

 
•Objetivo: 

O projeto visa atender a população do Parque Riacho de forma confortável e acolhedora. 

 

•Partido Arquitetônico: 

O ponto de partida foi um edifício de rápida construção, baixo orçamento e fácil manutenção. Para isto foi projetado em estrutura metálica com 

acabamentos simples e duráveis. 

 

•O projeto: 

O programa de necessidades foi distribuído em 4 blocos de acordo com a funcionalidade ligados pela recepção e sala de espera. 

Os blocos estão envolvidos a uma distância de 1 m por paredes de tijolo de barro construídos intercalado. Esta espécie de brise serve para sombrear as 

paredes da unidade e dar privacidade para os consultórios eliminando a necessidade de cortinas. 

A circulação que corta a edificação ajuda na topocepção local visto que o volume se sobressai na fachada orientando que entra. 

 

•Área Construída: 1.730,00m² 

 
 

 1. Sala de paramentação 

2. Sala de guarda de material esterilizado 

3.  Guarita 

4. Entrada 

5. Recepção  

6. Espera 

7. Projeção Cobertura 

8. Salas de Acolhimento 

9. Circulação 

10. Consultórios de atendimento a mulher 

11. Sanitário privativo ao consultório 

12. Escovário 

13. Consultórios odontológicos 

14. Area de compressors e bombas 

15.  Consultórios Indiferenciados 

16. Sala de coleta 

17. Sala de curativo 

18. Sala de procedimento  

19. Sala de nebulização 

20. Sala de medicação 

21. Central de gases 

22. Sanitário público feminino 

23. Sanitário público feminine PNE 

24. Sanitário público masculino 

25. Sanitário público masculine PNE 

26. Fraldário  

27. Sala de vacinação 

28. Acesso Restrito  

29. Farmácia 

30. Depósito Farmácia 

31. Sala de utilidades 

32. Sala de lavagem e descontaminação 

33. Sala de esterilização 

34. Guarda de macas 

35. Guarda de cadeira de rodas 

36. Copa 

37. Área para material de limpeza  

38. Almoxarifado  

39. Rouparia 

40. Antissala administração 

41. Sala administrativa e arquivo 

42. Sala para agentes comunitários 

43. Sala acesso aos vestiários 

44. Vestiário Feminino 

45. Vestiário Feminino PNE 

46. Vestiário Masculino 

47. Vestiário masculino PNE 

48. Auditório 

49. Sala de reunião 

50. Box de resíduo químico 

51. Box de resíduo biológico 

52. Box de resíduo comum 

53. Estacionamento entrada principal 

54. Estacionamento fundo 

55. Estacionamento público 

56. Bicicletário 

57. Estacionamento de carga e descarga 

58. Acesso manutenção 

59. Circulação de veículos  

60. Área verde 

Memorial Descritivo 

•Estrutura:  metálica para atender os grandes 

vãos da sala de espera e passarela 

(entradas); 

•Brises : as paredes que envolvem os 4 blocos 

da edificação são de tijolo de barro construída 

com amarração e ventilação; 

•Piso: porcelanato matte PI V; 

•Cobertura: Laje impermeabilizada no 

lanternim e telhado cerâmico no resto da 

construção; 

•Janelas: alumínio; 

•Portas: madeira e vidro. 

Planta Baixa 

Cobertura 

Corte 

Corte 
Ventilação e iluminação para a sala de espera 

Vista entrada posterior  - Uma passarela 

coberta cruza a sala de espera ligando a 

frente e o fundo do terreno. Este elemento 

ajuda na ventilação da sala empurrando o ar 
quente pela abertura na laje sobre a recepção 

Perspectiva 


