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SOBRE O TEMA
O direito à saúde foi incluído na Constituição Federal de 1988 no título destinado à ordem social, com o objetivo principal de proporcionar o bem estar e a justiça social. O artigo 6º
da referida lei, estabelece como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados.  A Constituição Federal atribui à saúde como direito de todos e dever do Estado, conforme Art. 196: A saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Portanto, parte-se da premissa que o Estado deve ser o garantidor destes direitos para a sua população, sendo o responsável
pela criação e implantação de meios para se chegar a tal.

Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS.
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação do paciente,
até aqueles procedimentos mais complexos, como por exemplo o transplante de órgãos. Composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a
Constituição Federal, e com a sua criação, proporcionou o acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país ao sistema público de saúde, sem discriminação. A
atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com
qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde.
A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção básica, média e de alta complexidade, os serviços de urgência e
emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológicas, sanitária, ambiental e assistência farmacêutica.No final do ano de 2010, um acordo
envolvendo o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), foi publicada a
Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Destaca-se que a solução está em inovar o processo de organização do sistema de saúde, redirecionando suas ações e serviços no desenvolvimento da RAS para produzir impacto
positivo nos indicadores de saúde da população.
No processo de implantação das Redes de Atenção à Saúde, todos os pontos são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos esperados e se diferenciam, apenas,
pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam. Desta forma, os pontos de atenção refletem em uma lógica de trabalho em rede, em que todos eles são importantes
para uma maior eficácia da gestão do sistema de saúde. Os pontos das Redes de Atenção à Saúde foram estabelecidos: Rede Cegonha,Rede de Atenção às Urgências e
Emergências (RUE), Rede de Atenção Psicossocial (Raps),Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônica.
Fonte: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental 

5 milhões de brasileiros, ou seja, 3% da população sofrem
com transtornos mentais graves e persistentes.

 

A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma
importante para a carga global de doenças.

 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
O QUE?
O tema proposto para o Trabalho de Conclusão de Curso é um Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS, do tipo I na cidade de Encantado/RS.
Instituição destinada a acolher pacientes com transtornos mentais graves e
persistentes, incluindo transtornos relacionados às substancias psicoativas (álcool e
drogas). Nas diferentes modalidade, o CAPS tem como finalidade prestar serviços de
saúde de caráter aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional.
Os CAPS variam quanto ao tamanho do equipamento, estrutura física, número de
profissionais e diversidade nas atividades terapêuticas. De acordo com o manual de
estrutura física dos Centros de Atenção Psicossocial do Ministério da Saúde, O
Município de Encantado se enquadra no CAPS tipo I - destinado a municípios com
população acima de 15 mil habitantes.

AONDE?
O terreno escolhido para a implantação do projeto localiza-se no Rio Grande do Sul,
na cidade de Encantado.

PARA QUEM?
Este empreendimento público visa o atendimento à população na sua área de
abrangência, realizando o acompanhamento clinico e a reinserção social desses
usuários no mercado de trabalho, lazer e fortalecimento dos laços familiares e
comunitários. Uma vez que o tratamento dos pacientes é feito de maneira
humanizada, favorecendo o exercício da cidadania e sua inclusão social.
Atende a pessoas de todas as faixas etárias, prioritariamente aquelas com
sofrimento psíquico resultante de transtornos mentais graves e persistentes
incorporando aqueles relacionado ao uso de crack, álcool e outras drogas, e outras.

O acesso ao serviço, que mantém seu funcionamento diariamente, de segundas
feiras às sextas feiras, das 8h às 18h sem fechar ao meio dia, corrobora com as
diretrizes do SUS. Toda pessoa que procurar atendimento no CAPS é acolhida e para
essas pessoas são prestados esclarecimentos e orientações

POR QUÊ?
Foi fundamental para a decisão do tema a carência do município e de uma melhor
estrutura para a realização dessas atividades, com o objetivo de criar um espaço
adequado e com as devidas instalações, a fim de atender a demanda e as
necessidades dos seus usuários. A escolha do tema partiu da premissa de propor um
equipamento vinculado a área da saúde, visto a necessidade de um local adequado
para tal fim, uma vez que o CAPS do município encontra-se em um local adaptado,
não possuindo a devida infraestrutura.
 



DIAGRAMA DE USOS

Fonte: Autora
Após a análise dos usos do entorno, observa-se entorno é
constituído por edificações de usos variados, residencial, misto,
comércio e serviço como identifica-se na figura à cima, porém a
predominância é de uso residencial. As principais instituições
de saúde, ficam voltadas para a Rua Duque de Caxias.

DIAGRAMA DE ALTURAS

De acordo com a análise, o perfil das edificações do entorno
imedito é de 1 e 2 pavimentos. Próximo ao terreno estão
concentradas edificações de 3  e 4 pavimentos, estando
voltadas pra Rua Duque de Caxias.

Fonte: Autora

DIAGRAMA DE FLUXOS

O quarteirão do terreno é delimitado por duas vias arteriais (Rua
Duque de Caxias e Rua Dr. Eric Franz Anerl). Outras duas vias
coletoras (Rua Augusto Pretto e Rua do Ipê) e uma via local
(Rua Heitor Cadore). As vias possuem sentido duplo e são
pavimentadas. A maior face do lote localiza-se frente à Rua
Augusto Pretto, considerada via local de sentido duplo, com
estacionamento dos dois lados e é uma via que circulam o
sistema de transporte de ônibus.
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ANÁLISE DA CIDADE
Situado no vale do Taquari, a 150 Km da Capital, Porto Alegre, Encantado faz limites com os municípios de Doutor Ricardo,
Relvado, Nova Bréscia, Capitão, Arroio do Meio, Roca Sales e Muçum.  A cidade tem uma área de 139,158Km² e sua população
é de 20.510 habitantes conforme IBGE 2010. Dentre as cidades que fazem parte da 16ª Coordenadoria Regional da Saúde
destaca-se por ser um polo regional de saúde, atendendo as mais diversas especialidades médicas. No município está
instalado o Centro Regional de Oftalmologia, Hospital Beneficente Santa Terezinha, Centro Especializado em Reabilitação -
CER II e está em construção a Unidade de Tratamento Intenso (UTI).

O TERRENO
Localiza-se em uma área importante da cidade, na Rua Augusto Preto, Quadra 53, Lote, 3-F, Bairro Centro, próximo as
principais instituições de saúde do Município. Se tratando de uma área central, o lote apresenta uma considerável circulação
de pessoas e infraestrutura necessária. Possui uma testada de 61,30m no alinhamento da Rua Augusto Pretto, com 27,25m
totalizando 1.670,42m².

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TERRENO
 O local escolhido para inserção do projeto localiza-se na área central da cidade de Encantado, em um terreno de propriedade
pública. Além disso, a proximidade do lote com as principais instituições de saúde do Município, Hospital Beneficente Santa
Terezinha, Centro Oftalmológico Regional, Unidade Básica de Saúde, laboratórios e clínicas. Outro fator importante é a
localização do terreno com às comunidades que serão atendidas, tanto o Bairro Navegantes, Nossa Senhora Aparecida e Porto
Quinze, se localizam próximos e com fácil acesso aos usuários, além de existir uma parada de ônibus urbano em frente ao lote,
podendo o local ser acessado facilmente por meio de transporte público.

CONDICIONTES LEGAIS
Conforme o plano diretor de desenvolvimento Urbano do Município de Encantado, Capítulo II - DIRETRIZES BÁSICAS DO
PLANO SEÇÃO I - ZONEAMENTO DE USOS, o terreno proposto está localizado na zona mista (ZM). Dos usos autorizados na
zona mista (ZM), o uso 12 é o que se enquadra no trabalho proposta. USO 12 - Serviços de Saúde - postos de saúde,
ambulatórios, postos assistenciais, postos de atendimento.

Figura 01 - Mapa do Brasil Figura 02 - Mapa do Rio Grande do Sul Figura 03 - Mapa de Encantado

Principais equipamentos de saúde
Fonte: Autora

ORIENTAÇÃO SOLAR

Fonte: Autora
Observa-se que o sol nasce nos fundos do terreno e se põe na
maior face, voltada para a Rua Augusto Pretto e as faces menores
são voltadas para a direção norte-sul. A fachada oeste irá receber
proteção solar com brises para a questão de conforto térmico.

Fonte: Autora

DIRETRIZES PARA INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Em 2015, o Ministério da Saúde, órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de planos e
políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde da população brasileira criou um manual de
orientações para elaboração de construção, reforma e ampliação de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e das Unidades de
Acolhimento (UAs), pontos que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
Esse manual tem como objetivo fornecer subsídios e orientar os gestores locais e equipes desses centros para o planejamento de
projeto de construção, reforma e ampliação dos ambientes dos CAPS. Ressalta-se que, de acordo com as necessidades locais, a
proposta de ambientes poderá ser ampliada, já que o manual visa contribuir com a definição e a reflexão sobre os projetos de
construção, de reforma e/ou ampliação de CAPS e de UA e não se propõe à padronização de estrutura física.  (Brasil, 2015).

Além disso, o projeto atende a RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 estabelecida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), que dispõe sobre Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde.  A edificação também atenderá a NBR 9050, Norma Técnica de Acessibilidade Brasileira
conhecida por trazer critérios e parâmetros para instalação de equipamentos e adaptações de espaços urbanos de forma a se
tornarem acessíveis para todas as pessoas e atende as normas de proteção contra incêndio de acordo com regras dispostas na
NBR 9077 (Saídas de Emergência em Edifícios).

Vista 01
Fonte: Autora

Vista 02
Fonte: Autora

FOTOS DO TERRENO

SITUAÇÃO DO CAPS ATUAL
Instalada em um residência alugada pelo município, atualmente, o Centro de Atenção Psicossocial não oferece a estrutura
necessária para uma boa funcionalidade dos usuários. Atualmente o CAPS possui cerca de 700 pacientes, compreendido entre os
regimes intensivo e semi-intensivo. Os pacientes do regime intensivo são aqueles que apresentam alto índice de sofrimento
psiquiátrico, havendo a necessidade de acompanhamento do CAPS todos os dias. Os pacientes do semi-intensivo, por sua vez, são
aqueles que já apresentaram uma melhora significativa durante o tratamento, mas que ainda possuem dificuldades que devem ser
observadas de perto, portanto, devendo comparecer ao local para acompanhamento de até 12 dias no mês.
Em visita realizada na atual sede foi possível verificar as principais dificuldades que os profissionais e usuários enfrentam. Ainda,
foi constatado que não existe acessibilidade, como por exemplo rampas para cadeirantes, tendo o mesmo que ser feito apenas por
escadas. O refeitório que deveria ser um espaço de convivência para os usuários está em um espaço limitado, com poucas
acomodações e a cozinha teve que ser adaptada. O sanitário, por sua vez, é de uso coletivo, não possuindo especificidades quanto
aos gêneros, e nem banheiro adaptado para cadeirantes. Na única sala de oficina, observa-se a falta de espaço para a realização
de atividades e para o armazenamento de materiais. Outra dificuldade encontrada é a falta de espaço para as atividades coletivas
externas, pois existe uma área aberta atrás da residência, mas em vista da existência de um desnível na área, o local é pouco
utilizado.

O PROGRAMA PROPOSTO
O programa de necessidades do CAPS tem como objetivo prestar serviços de atenção contínua, projetando um espaço adequado
para esse serviço no município de Encantado, a fim de atender a demanda, as necessidades dos usuários e as atividades que vão
se desenvolver no local. O desenvolvimento dessas ações garantam a integridade física e mental desses pacientes, evitando as
internações hospitalares e fazendo a inclusão social desses pacientes na sociedade.
O acesso ao serviço, que mantém seu funcionamento diariamente, de segundas feiras às sextas feiras, das 8h às 18h sem fechar
ao meio dia, corrobora com as diretrizes do SUS. Toda pessoa que procurar atendimento no CAPS é acolhida e para essas
pessoas são prestados esclarecimentos e orientações. O usuário chega ao serviço através de encaminhamentos feitos por
médicos e outros profissionais do município, encaminhamentos de algumas instituições ou ainda pela procura espontânea do
usuário e familiares. O primeiro atendimento, o acolhimento, é feito por profissionais que compõe a equipe no momento da
chegada do usuário ao serviço. É feito uma avalição interdisciplinar, onde é traçado um plano terapêutico inicial de acordo com o
momento e situação especifica de cada usuário. A partir dessa avaliação é feito um agendamento para o atendimento adequado e
específico para o paciente, e nos casos mais graves, o encaminhamento é feito imediatamente.Área externa

Fonte: Autora
Refeitório
Fonte: Autora

Sala de oficinas
Fonte: Autora

DIAGRAMAS DIRETOS
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IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/500

MODELAGEM: Autora
IMAGEM: Galeria 91
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1. Situação existente: Formato irregular, possui uma testada de 61,30m no alinhamento da Rua Augusto Pretto, com
27,25m totalizando 1.670,42m², com declive de 1,5 metros em direção a Rua do Ipê.
2. Subsolo: Posicionado considerando a topografia do terreno possui seu acesso principal  pela Rua do Ipê. O volume
do subsolo conta com 20 vagas, sendo 2 PNE, além disso, é composto pelos depósitos de lixo, limpeza e geral,
lavanderia, sanitários/vestiários funcionários e reservatório inferior.
3. Ocupação do lote: Seguindo os recuos conforme os condionantes legais, elaborou-se uma modulação de 5,50x7,50
e 5,50x8,25 por todo o lote.
4. Pátio central + vazios: Um volume monolítico, organizado através de um patio central. Lembra os claustros da
arquitetura monástica. Enquanto o maior tangencia e organiza a circulação no térreo, os menores permitem
abundante entrada da luz.
5. Volume em L: O gesto de levantar um volume em L no segundo pavimento permite uma organização  programática
clara além de definir o carater público do equipamento.
6. Térreo: Neste pavimento está localizado a maior parte da infraestrutura da edificação: Atendimentos (área restrita
aos usuários e funcionários): composto pelas salas de atendimento individual e coletivo, fármacia, sala de
medicação, enfermagem.
Apoio aos usuários (área restrita aos usuários): destinado aos usuários do tratamento intensivo, esse setor conta
com: refeitório, cozinha e sala de descanso.
Apoio acompanhante/visitante (público): sala de espera com espaços de leitura para visitantes e acompanhantes.
Administração (área restrita aos funcionários): para uso dos funcionários, possui uma sala de reunião e a sala
administrativa, com duas estações de trabalho e espaço de arquivo. Neste setor foi acomodado a sala de
acolhimento, que diferente de uma sala de atendimentos, trata-se de espaço acessível, acolhedor para comportar as
pessoas que chegam à unidade. De acordo com o Manual de Orientações para elaboração de projetos de construção
de CAPS, a sala de arquivo deverá ficar de fácil acesso à equipe.
7. Segundo pavimento/cobertura:  Neste pavimento foi possivel criar uma organização  programática clara, onde foi
definido como setor de convivência(área restrita aos pacientes e funcionários), com ambientes necessários para as
atividades a serem realizadas diariamente pelos usuários. Conta com duas salas de oficinas, sala de informática,
foyer e auditório. A cobertura recebe o volume dos reservatórios aonde também será acomodado as máquinas do ar
condicionado.
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DIAGRAMAS INDIRETOS
PROCESSO VOLUMÉTRICO

ÁREA: 1.670,42m²

PERMITIDOS

ATINGIDOS

TO-85% IA-4,0 H

1.419,85m² 6.681,68m² Livre

1.267,96m² 12,001.700,95m²

Sistema Estrutural:
A estrutura do projeto é de pilares e vigas de concreto armado, no subsolo foi
utilizado laje maciça de concreto e nos demais pavimentos laje pré moldada
treliçada com preenchimendo em EPS.

MODELAGEM: Autora
IMAGEM: Galeria 91

Atendimentos
Apoio usuários
Apoio acompanhante/visitante
Administração
Convivência
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FACHADA LESTE
ESCALA 1/200

PLANTA BAIXA SUBSOLO
ESCALA 1/200

CORTE CC
ESCALA 1/200



RAMPA DE ACESSO DE VEÍCULOS
I: 20%

M
ur

o 
h:

3,
00

m

Muro h:3,00m

Depósito gás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

A

B

C

D

0,00

0,65

0,45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110

A

B

C

D

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/2019A

ARQUITETURA E URBANISMO l UNIVATES 5/11CAPS l CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 ACAD.: JÚLIA CAROLINA RASCHE

 ORIENTADOR: JAURI DOS SANTOS SÁ

FACHADA OESTE
ESCALA 1/200

PLANTA TÉRREO
ESCALA 1/200

CORTE EE
ESCALA 1/200

MALHA ESTRUTURAL
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FACHADA SUL
ESCALA 1/200

PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
ESCALA 1/200

CORTE DD
ESCALA 1/200
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FACHADA NORTE
ESCALA 1/200

PLANTA NÍVEL RESERVATÓRIO
ESCALA 1/200

CORTE AA
ESCALA 1/200
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CORTE BB
ESCALA 1/200

SALA ASSISTENTE SOCIAL
Imagem e pós produção: Autora

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO
Imagem e pós produção: Autora

SEGMENTO DE PLANTA
ESCALA 1/50

CORTE AA
ESCALA 1/50

SEGMENTO DE FACHADA
ESCALA 1/50

CORTE BB
ESCALA 1/50

CORTE CC
ESCALA 1/50

CORTE SETORIAL 01CORTE SETORIAL 02

CORTE SETORIAL 02 CORTE SETORIAL 01

DETALHAMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO/ATENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO
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DETALHE 01

DETALHE 02

DETALHE 03

 CORTE SETORIAL 01
ESCALA 1/25

SEGMENTO DE FACHADA
ESCALA 1/25

SEGMENTO PLANTA TÉRREO
ESCALA 1/25

DETALHE 01
ESCALA 1/15

DETALHE 02
ESCALA 1/15

DETALHE 03
ESCALA 1/15

SEGMENTO PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/25

SEGMENTO PLANTA SEGUNDO PAV.
ESCALA 1/25

HALL/INFORMAÇÃO
Imagem e pós produção: Autora

SALA DE INFORMÁTICA
Imagem e pós produção: Autora



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/2019A

ARQUITETURA E URBANISMO l UNIVATES
CAPS l CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

 ACAD.: JÚLIA CAROLINA RASCHE

 ORIENTADOR: JAURI DOS SANTOS SÁ

DETALHE 02

DETALHE 03

DETALHE 01

CORTE SETORIAL 02
ESCALA 1/25

DETALHE 01
ESCALA 1/15

DETALHE 02
ESCALA 1/15

DETALHE 03
ESCALA 1/15

MODELAGEM: Autora
IMAGEM: Galeria 91

10/11



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/2019A

ARQUITETURA E URBANISMO l UNIVATES
CAPS l CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

 ACAD.: JÚLIA CAROLINA RASCHE

 ORIENTADOR: JAURI DOS SANTOS SÁ
11/11

MODELAGEM: Autora
IMAGEM: Galeria 91

MODELAGEM: Autora
IMAGEM: Galeria 91

MODELAGEM: Autora
IMAGEM: Galeria 91


