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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À ANÁLISE DE PLANO DIRETOR DO HOSPITAL FELÍCIO ROCHO, 

IMÓVEL COM PROCESSO DE TOMBAMENTO ABERTO SITUADO NA AVENIDA DO CONTONO Nº 

9530 (LOTES 001 A 028, QUARTEIRÃO 052, ZONA FISCAL 012), PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO 

AVENIDA BARBACENA GRANDE EQUIPAMENTOS.  
 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A edificação situada na Avenida do Contorno nº 9530, conhecida como Hospital Felício 
Rocho, teve o processo de tombamento aberto em 2008, juntamente com a proteção do Conjunto 
Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos. Trata-se de imóvel compreendido na quadra 
delimitada pela Avenida do Contorno e Ruas Uberaba, dos Aimorés e dos Timbiras. 
 

 
Vista aérea da quadra 

 
O projeto original da edificação foi elaborado 1940 pelo arquiteto italiano Rafaello Berti em 

estilo Art Déco, muito característico desta fase de ocupação da capital. Ao longo dos anos, a 
edificação passou por diversas alterações e adaptações e sua área construída foi 
consideravelmente acrescida. 

Buscando a regularização de tais intervenções, o Hospital abriu processo que tramita na PBH 
de “Levantamento do Acréscimo/Regularização de Edificação pela Lei 9074/05”. Como se trata de 
imóvel protegido, este processo foi encaminhado à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo 
Público/DPCA que solicitou, como condicionante para a conclusão do processo, a apresentação de 
Plano Diretor. 

Em 24 de junho de 2021, por meio do protocolo nº227/2021, a Balsa Arquitetura protocolou 
o Plano Diretor do Hospital para análise e deliberação deste Conselho.  
 

2. ANÁLISE 
 

Conforme material apresentado, o Plano Diretor do Hospital Felício Rocho tem como 
objetivo, além de possibilitar a conclusão do processo de regularização das edificações, definir os 
próximos passos do complexo hospitalar sob o ponto de vista da preservação do patrimônio. O 
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Plano se caracterizará como um instrumento básico para orientar as futuras administrações, 
evitando intervenções sem critério e planejamento. Ele será entendido como um conjunto de 
diretrizes que visarão a garantia da preservação da edificação. 

Há também um interesse da administração do Hospital em se executar uma ampliação do 
complexo, através de um novo prédio de apoio. Tal prédio visaria a ampliação da capacidade de 
atendimentos, ampliação de especialidades de atendimento, além de melhorias dos espaços, 
reorganizando o fluxo e melhorando como um todo a eficiência do hospital. O estudo Plano 
Diretor pretende também definir as melhores áreas para tal ampliação.  

Atualmente, o Hospital possui mais de 32.000 m2 de área construída distribuídas em um 
terreno de 13.500 m2. O complexo oferece infraestrutura completa, voltada para o atendimento à 
população através de convênios particulares e também do SUS. Segundo dados de março 2021, o 
hospital conta com 2.756 funcionários e colaboradores.  

 
2.1. BREVE HISTÓRICO DA EDIFICAÇÃO  

 
De acordo com o material protocolizado, o Hospital Felício Rocho foi inaugurado em 1952 e 

é mantido pela Fundação Felice Rosso, criada como Fundação Ítalo Brasileira Felice Rosso, ainda 
em 1937. “Sua história está conectada à história de Belo Horizonte por diversos aspectos, seja pela 
trajetória dos idealizadores, personagens notáveis do curso histórico da cidade, seja por sua 
arquitetura hospitalar em modelo monobloco e estilo Art Déco, ícone da paisagem urbana 
belorizontina.” 

O material faz um breve panorama da história da saúde e da medicina, relatando que os 
cuidados com os enfermos eram vistos desde longa data como uma responsabilidade comum, da 
sociedade como um todo. 

A Nova Capital foi bastante abastecida com estabelecimentos de saúde desde sua 
inauguração. Podemos destacar a Santa Casa de Misericórdia, fundada quase que 
concomitantemente à inauguração da cidade, em 1899, e que teve sua primeira enfermaria 
construída em 1901. Nos anos de 1930, a capital contava ainda com o Hospital São Vicente de 
Paulo e o Hospital São Geraldo, além da Faculdade de Medicina, que data de 1911, a Escola Livre 
de Odontologia e Farmácia, de 1916 e o Instituto Radium, atual Borges da Costa. Para o 
tratamento de tuberculose, destacavam-se o Sanatório Hugo Werneck, o Sanatório Belo Horizonte 
e o Marques de Lisboa, atual Hospital Madre Teresa. 

A história do Hospital Felício Rocho surge da amizade de Nicola Felice Rosso e Américo 
Gasparini. Em 1937, a saúde de Rocho mostrava sinais de debilidade e o italiano, preocupado com 
o destino de sua herança após sua morte, revela ao amigo e advogado Gasparini o desejo de doar 
parte de sua fortuna para a Santa Casa. Gasparini então o aconselhou a se organizar e doar o valor 
para a construção de um hospital. Ele então se entusiasmou, vendeu alguns hotéis e aumentou 
seu patrimônio. Com ajuda do amigo Gasparini, conseguiram que o então prefeito da cidade, 
Otacílio Negrão de Lima, doasse o terreno localizado no Barro Preto.  

Em 9 de maio de 1937 foi lançada a pedra fundamental do Hospital. Seis meses depois, 
Felício Rocho faleceu e Américo Gasparini tomou para si a missão de seguir em frente com a 
Fundação e o Hospital, abrindo mão de seu escritório de advocacia.  

Há relatos que foi o advogado quem conseguiu vultuosas doações junto à colônia italiana, 
tanto em Belo Horizonte quanto no interior. Foi ele quem estudou sobre a estruturação hospitalar 
e organizou os grupos que administrariam a Fundação. Encabeçou a busca para composição de um 
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corpo médico e administrativo, bem como fornecedores e trabalhadores para tocar a obra da 
edificação. 

O projeto arquitetônico foi elaborado por Rafaello Berti em 1938 e encaminhado para 
aprovação na prefeitura em 1940, quando foram iniciados os trabalhos de terraplanagem. A 
expectativa era que o Hospital fosse inaugurado em 1945, mas as obras não evoluíram como o 
previsto. Antes mesmo da abertura do hospital, com as obras em fase de acabamento, observou-
se a necessidade de ampliação de sua estrutura, tendo em vista que a capacidade de atendimento 
a pacientes particulares não seria suficiente para custear a oferta de leitos gratuitos.  
 

 
 

Em 1950, Gasparini afirmou que o hospital estava pronto mas que ainda faltavam 
equipamentos essenciais ao seu funcionamento pleno. Somente em março de 1952 o primeiro 
paciente foi admitido no hospital.  

O hospital se destacou por um grande número de clínicas e serviços técnicos e por 
incorporar, em 1957, todas as especialidades médicas. O Felício Rocho foi o primeiro hospital 
particular a ter um Centro de Tratamento Intensivo e Unidade de Terapia Intensiva, CTI e UTI, 
inaugurados em 1972. Em 1986, foi realizado na instituição o primeiro transplante de coração em 
Minas Gerais e o primeiro do Brasil em uma paciente do sexo feminino. 

As atualizações médicas puderam e podem ser observadas não somente nas práticas mas 
também nos equipamentos que acompanham o pioneirismo e modernização dos atendimentos. 
Toda essa evolução exigiu adequações e o Hospital passou por algumas reformas ao longo dos 
seus quase setenta anos de história. Além das ampliações físicas, necessárias para acompanhar as 
ampliações de serviços e avanços tecnológicos, algumas intervenções relacionadas às exigências e 
normas sanitárias foram imprescindíveis, como substituição de pisos originais de taco e marmorite 
por materiais que atendessem às normas  

O prédio segue o modelo de monobloco, com planta em `T`. Esse modelo reduz 
consideravelmente os tempos de percurso no interior da edificação. O tratamento plástico da 
edificação é marcado por elementos bastante característicos, como linhas retas, friso que 
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salientam as subdivisões da edificação e destacam os elementos de acesso central e as caixas de 
circulação vertical que abrigam os elevadores.  

O geometrismo do Art Déco, que explora tanto formas quanto volumes, contribui para o 
efeito de magnificência e o impacto que o edifício de enormes proporções causa na paisagem. 

 
2.2. EVOLUÇÃO CONSTRUTIVA DA EDIFICAÇÃO  

 
Os responsáveis pela elaboração do Plano Diretor fizeram um minucioso estudo da evolução 

de ampliações da edificação, desde seu projeto original de 1940, passando pelo primeiro 
acréscimo antes mesmo da sua abertura até as intervenções documentadas de 1986, com 
aprovação pela prefeitura em 1996.  

Foram descritas as intervenções realizadas na fachada, alterações de planta e setorização, 
além da descrição dos acréscimos realizados ao logo do tempo. 

De forma sucinta, foram encontrados documentos de intervenções datados de: 
o 1940: projeto de construção 
o 1948: projeto de ampliação 
o 1953: projeto de ampliação 
o 1970: projeto de ampliação 
o 1971: projeto de ampliação 
o 1972: projeto de ampliação 
o 1978: projeto de ampliação 
o 1980: projeto de ampliação 
o 1986: projeto de ampliação, com aprovação em 1996 

Conforme descrito no documento, a edificação que abriga o Hospital vem sofrendo, ao longo 
dos anos, uma serie de acréscimos, a maior parte deles através da criação de novos anexos de 
partido arquitetônico em ´T´. Tal partido permite a conexão por uma nova circulação ao prédio 
existente, e a construção de uma nova ala com possibilidade de ventilação nas quatro fachadas. 

Por estarem cronologicamente muito próximos e com programas de necessidades 
semelhantes, tais acréscimos sugerem certa falta de planejamento nas expansões ao longo das 
décadas. 

O estudo abaixo demonstra a evolução da edificação na quadra ao longo dos anos. 
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2.3. LEVANTAMENTO DOS DADES DE CAPACIDADE DO EMPREENDIMENTO 

 
Após inúmeras expansões da estrutura e dos serviços, as especialidades oferecidas 

atualmente pelo Hospital são: 

 
 

Em relação ao número de colaboradores, há variação entre os anos: 
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2.4. LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO ATUAL 
 

Foi anexado ao material o levantamento arquitetônico “as built” da edificação. O material 
também consta do processo de regularização, em trâmite junto a PBH. 

Assim como visualizado no levantamento fotográfico, internamente não há mais nenhum 
remanescente dos acabamentos originais, que foram alterados ao longo dos anos para 
atendimento às normas sanitárias.  

Atualmente, há predominância de pisos vinílicos, sendo ainda visualizado em algumas áreas 
piso cerâmico. Foi verificado também que algumas salas de atendimento mais nobre, voltadas 
para espaços administrativos ou financeiros a existência de piso em laminado de madeira. Áreas 
técnicas de almoxarifado, deposito, lixo, carga e descarga e demais espaços ligados a este uso 
recebem piso de cimento alisado. 

Com relação aos forros, há uma larga predominância na utilização de forro de gesso modular 
removível Gyprex, revestido com película de PCA. 
 

2.5. DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 
 

Como se encontra em uso constante, com espaços voltados para atendimento ao público, 
com foco em saúde, e por dispor de recursos que permitam a manutenção constante das áreas 
internas e externas do Hospital, a edificação apresenta-se em ótimo estado de conservação. 

Em relação ao tratamento das fachadas, o material protocolado apresentado identifica 
alguns elementos descaracterizantes e uma certa confusão na leitura e apreensão do valor 
histórico da edificação, devido aos tratamentos uniformizantes entre o que é a edificação histórica 
e o que são os anexos. 

Estes podem ser exemplificados pelas imagens: 
 

 
Foto atual da edificação e foto antiga. Pode-se perceber os acréscimos instalados na própria 

estrutura. Fonte: material fornecido pelo requerente. 
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Foto atual da edificação com a demarcação do acréscimo realizado e que compromete parte da 
leitura da edificação embora já esteja consolidado. Fonte: material fornecido pelo requerente. 

 

 
Foto atual da edificação com a demarcação do acréscimo realizado no terraço da edificação e que 

compromete parte da leitura da edificação embora já esteja consolidado. Fonte: material 
fornecido pelo requerente. 
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Foto atual da edificação com as intervenções realizadas ao longo dos anos, como instalação de 
aparelhos de ar condicionado e tubulações aparentes. Fonte: material fornecido pelo requerente. 

 
Foto atual da edificação com as intervenções realizadas ao longo dos anos, como instalação de 
aparelhos de ar condicionado e tubulações aparentes. Fonte: material fornecido pelo requerente. 
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2.6. ÁREA PROTEGIDA X ÁREA SEM INTERESSE DE PRESERVAÇÃO 
 

Como o dossiê de tombamento para o imóvel ainda não foi elaborado, o Plano Diretor 
propõe a delimitação das áreas a serem preservadas. Tal proposta foi definida após a análise do 
projeto elaborado por Berti e as sucessivas alterações e acréscimos que a edificação sofreu. 

“O projeto original de Berti apresentava partido arquitetônico em ´T´. Pouco antes de 
sua inauguração foi verificado que a estrutura era muito pequena para as atividades 
desenvolvidas e um projeto de expansão foi elaborado. Nos anos que se seguiram, outros 
acréscimos foram sendo realizados, como forma de acompanhar as necessidades constantes 
de incorporação de novas tecnologias, aprimoramento das instalações físicas e ampliação do 
número de leitos. A história do Hospital é, portanto, marcada pelos acréscimos. 

Apesar de composto por edificações de distintas datações, o volume arquitetônico que 
compõe o Hospital é parte da imagem, entendimento e memória coletiva, servindo como 
ponto de referência para a comunidade. Neste sentido, propõe-se que a área protegida 
englobe o edifício original e parte de seus anexos. 

Estão subtraídos da área de preservação, a edificação existente nas esquinas das ruas 
dos Aimorés e Uberaba, que abriga o galpão de manutenção e os anexos destinados às áreas 
de carga e descarga e áreas de serviço.” 

 

 
Diagrama quadra com as edificações que se sugere a preservação. Fonte: material fornecido pelo 

requerente. 
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A DPCA corrobora com tal proposta, entendendo, ainda, que novos projetos para ocupação 

das áreas sem interesse de preservação deverão ser avaliadas pelo Conselho e buscando uma 
harmonia com o conjunto.  

 
 

2.7. DIRETRIZES GERAIS DE INTERVENÇÃO 
 

A intenção do Plano Diretor é incorporar as novas atualizações da estrutura arquitetônica 
com as demandas de preservação. Neste sentido, são previstas as seguintes diretrizes de 
intervenção e preservação: 

 
1 – Previsão de área de ampliação e ou demolição (caso exista necessidade): há intenção do 

Hospital de ampliar a sua estrutura criando um prédio de apoio e ampliar o espaço disponível para 
determinadas atividades que são realizadas dentro das instalações existentes. Essa ampliação de 
espaço permitirá, a princípio, reorganizar os fluxos e otimizar a realização dessas atividades, 
melhorando com um todo a eficiência do Hospital. 

Aqui cabe um parêntesis que em 2013 foi aprovado um novo bloco pelo Conselho utilizando 
o coeficiente de aproveitamento igual a 5,0 vezes a área do terreno. Este projeto teve alvará 
expirado. A DPCA entende que a área proposta para uma eventual ampliação do complexo é a 
mais adequada, devendo o projeto ser submetido a análise e aprovação do Conselho. 
 

 
Diagrama quadra com indicação da área prevista para expansão da estrutura do Hospital. Fonte: 

material fornecido pelo requerente. 
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Metodologia e diretrizes de intervenção para a área (com definição dos parâmetros para o 
projeto de restauração): 

 
1 – Conclusão do processo de regularização da edificação; 
2 – Preservação do bloco H, indicando como de interesse de preservação: a principal 
diretriz, e que inclusive acaba norteando as demais, é a importância da criação de 
estratégias para a proteção das áreas delimitadas como de interesse de preservação, mas, 
principalmente, do bloco H, edificado conforme projeto elaborado em 1940 acrescido do 
anexo 1953, sem interferências externas. Nesse sentido, quaisquer modificações internas 
e/ou externas futuras não poderão afetar nenhuma das fachadas que compõe o bloco ´H´. 
Nesse bloco, deverão estar mais atentas as ações relacionadas às fachadas voltadas para a 
Avenida do Contorno e rua dos Timbiras; 
3 – Manutenção das características estéticas e estilísticas art déco da fachada frontal, 
posterior e laterais dos blocos originais, delimitados pelo “H” e indicados ao 
tombamento: após cerca de 80 anos de sua construção, e após sofrer diversas 
interferências, os principais valores da arquitetura de Raffaello Berti e do estilo art déco 
encontrado em BH estão presentes nas fachadas do Hospital Felício Rocho. Sua 
preservação garante a preservação da história da instituição e da importância e 
imponência dessa arquitetura. É importante que a preservação se atenha à manutenção 
de: 
 - do desenho geral da fachada, incluindo a preservação de terrações, varandas e 
sacadas ainda existentes; 
 - de seus elementos ornamentais, tais como frisos e elementos em alto relevo, 
característicos do estilo art déco; 
 - da localização e dimensão das aberturas existentes na fachada; 
 
4 – Remoção das venezianas e fechamento dos vãos executados posteriormente na 
fachada lateral direita: além dos novos anexos, foram realizados novos vãos nas fachadas 
originais, visando atender às novas demandas dos espaços internos. Algumas, entretanto, 
interferem muito na composição das fachadas, como é o caso das venezianas existentes na 
fachada lateral direita. Sugere-se, então, que estas sejam removidas e que após a remoção 
e fechamento do vão, seja feita recomposição externa de fachada, mantendo possíveis 
frisos ou planos em alto relevo desse trecho; 
 
5 – Remoção dos equipamentos de ar-condicionado aparentes nas fachadas com 
interesse de preservação: em função da necessidade de refrigeração de determinados 
ambiente, e para que essa adequação não impeça de mantê-los refrigerados, sugere-se 
que seja criada uma laje técnica na cobertura e que seja feita a instalação de tubulação 
interna para alimentação das máquinas de ar-condicionado, retirando, assim, todas as 
máquinas aparentes da fachada que contribuem negativamente para sua composição 
estética.  

A DPCA sugere que a laje técnica na cobertura seja instalada principalmente nos 
trechos cuja cobertura não seja a de telha francesa.  
 
6 – Uniformização das esquadrias das fachadas: as diferente necessidades de cada um dos 
espações internos, bem como as ampliações que foram sendo realizadas ao longo da 
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história do Hospital resultaram na existência, atualmente, de diferentes tipos de 
esquadrias aparentes em todas as fachadas. Sugere-se, então, que as esquadrias sejam 
substituídas para um novo modelo, mais moderno e com melhor qualidade acústica, 
térmica e ergonômica (no manuseio para abertura e fechamento) e de mesmo material 
tanto dos caixilhos quanto do vidro. Deve-se atentar, entretanto, que nos vãos nas 
proporções e nas composições deverão ser respeitadas tal qual existentes, ou, no caso de 
vãos que estejam modificados, retornados para composição original. 
 
7 – Prospecção cromática nas alvenarias externas das fachadas, bem como nos frisos e 
elementos em destaque, alto e baixo relevo; 
 
8 – Tratamento diferenciado para os anexos construídos após 1953: após a identificação 
das cores originais da edificação, deverá ser elaborado estudo que envolva todo o 
complexo do Hospital, ou seja, blocos originais e anexos – independente das datações, para 
definição de uma determinada composição cromática que auxilie na distinção entre o que 
são as interferências e a edificação histórica. Sugere-se que os novos anexos recebam uma 
pintura em tom levemente diferente do que terá sido identificado nos blocos originais. 
Essa pequena diferenciação servirá para descolar o prédio histórico dos anexos acoplados a 
ele; 
 
9 – Execução de nova pintura nas fachadas externas utilizando as cores identificadas nas 
ações de prospecção: o processo de identificação das cores originais, deverá originar 
especificações atuais de cor de tinta. A intenção é incorporar essas cores originais aos 
blocos que serão preservados. Esse processo contribuirá para a distinção entre o bloco 
original e os demais e o resgate da composição original da edificação; 
 
10 – Desenvolvimento de um projeto paisagístico: elaboração de um projeto paisagístico, 
por empresa especializada para os canteiros existentes nas fachadas, que reflita e valorize 
as características arquitetônicas do Hospital. 
 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O material apresentado pela Balsa Arquitetura foi cuidadosamente elaborado e as diretrizes 

conceitualmente justificadas.  
A DPCA entende que o Plano Diretor apresentado reflete a consolidação dos dados obtidos 

na extensa pesquisa e diagnostico, transformados em diretrizes a serem incorporadas em futuros 
projetos desenvolvidos pelo Hospital para a quadra. 

Dessa forma, esta DPCA entende que o Plano apresentado é passível de aprovação, uma vez 
que vai além da manutenção dos edifícios tombado, abrindo caminhos para futuras ampliações da 
instituição. 

A DPCA entende ainda que quando da proposta de nova edificação para a quadra, deverá ser 
apresentado também cronograma para implementação das diretrizes especificadas neste Plano. 

Entende-se também que as ações propostas aqui sejam revistas e corrigidas ao longo do 
tempo, sob a ótica das possibilidades de investimento, prioridades e necessidades que podem 
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surgir. Além disso, sugere-se que ao longo de sua implementação, as ações sejam acompanhadas 
e avaliadas com registro dos benefícios, capacidade de conclusão e demais observações. 

Por fim, destacamos que as diretrizes foram muito bem detalhadas e buscam o bom estado 
de conservação das edificações protegidas e de interesse para a coletividade, bem como a sua 
adaptação de maneira adequada de forma a garantir a maior integridade dos imóveis. Para todas 
as intervenções propostas deverão ser elaborados projetos específicos que deverão ser avaliados 
previamente pela Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público ou pelo Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município. 
 Diante do exposto, encaminhamos o material para análise do CDPCM/BH. 
 

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2021. 
 
 
 

Ana Carolina Chaves Lemos 
Arquiteta da DPCA 
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