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PARECER TÉCNICO  
 

ASSUNTO: ANÁLISE DE PLANO DIRETOR DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
BELO HORIZONTE, IMÓVEL TOMBADO SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO SALES Nº 1111, 
PERTENCENTE AO CONJUNTO URBANO PRAÇA HUGO WERNECK E ADJACÊNCIAS 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O presente parecer analisa o Plano Diretor proposto para o complexo hospitalar da Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte, tombado em 1994, juntamente com a proteção do Conjunto Urbano 
Praça Hugo Werneck e Adjacências, que engloba as edificações situadas no quarteirão na Avenida 
Francisco Sales, Rua Ceará, Rua Álvares Maciel e Rua Piauí. O quarteirão em questão possui 
19.776,86m² com aproximadamente 52.526,00m² de área construída. Dentro da quadra do 
complexo da Santa Casa existem também três imóveis tombados individualmente sendo o prédio 
central, de autoria do arquiteto italiano Rafaello Berti em estilo Art Déco, a antiga Maternidade Hilda 
Brandão e o Pavilhão Miguel Couto. 
 
De acordo com o material apresentado pelo requerente, os objetivos gerais do Plano Diretor são: 
analisar as mudanças dos espaços físicos dos atendimentos de saúde; elaborar diagnóstico que 
cruze a estrutura física existente com o cotidiano de trabalho, propiciando a definição de demandas 
e metas que deverão ser executadas, com menor impacto possível para pacientes e funcionários; 
vislumbrar as demandas necessárias, norteando a melhor forma de agir para continuar a exercer 
seu principal papel para a população: prestação de serviços de saúde; registrar e documentar esse 
processo, assegurando as informações físicas, setoriais, funcionais, entre outras; definir diretrizes 
de preservação do bem tombado; organizar as demandas de intervenções de forma prática, 
executiva e cronológica. 
 
De acordo com o relatório da DPCA, desde 2015 se discute a necessidade de um Plano Diretor 
para o complexo, com o objetivo de gerir as intervenções e planejar futuros acréscimos, em respeito 
aos bens protegidos, tendo sido apresentado um primeiro plano em 2017, para o qual solicitou-se 
complementações, agora apresentadas.  
 
O material encaminhado para apreciação inclui a análise de todas as edificações compreendidas 
no quarteirão localizado entre as ruas Piauí, Ceará, Álvares Maciel, e Avenida Francisco Sales. 
i) revisitação histórica das construções do quarteirão; 
ii) diagnóstico; 
iii) propostas. 
 
 
ANÁLISE 
 
Este parecer técnico tem como objetivo embasar a decisão do CDPCM-BH quanto à aprovação de 
Plano Diretor do complexo hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. A presente 
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análise consiste na avaliação de todo o conteúdo apresentado, com maior enfoque nas propostas 
para o complexo. 
 
Em relação à revisitação histórica das construções do quarteirão, o material foi apresentado de 
forma detalhada, indicando as edificações tombadas, não são tombadas, assim como as que já 
foram demolidas. Foi apresentada em formato de linha do tempo e consolidada de forma sintética 
no esquema abaixo, que possibilitou a devida compreensão do complexo e sua evolução histórica. 
 

 

 
Quanto aos diagnósticos das edificações, o material apresentado é bastante robusto, apresentando 
para cada uma das edificações do complexo a identificação do estado de conservação (com a 
planilha de patologias), regularidade quanto ao atendimento de normas, análise de pontos críticos 
e de potencialidades de expansão, fluxos e acessos, necessidades internas de alteração/acréscimo 
de usos/ reformas, características arquitetônicas relevantes das edificações e documentação 
fotográfica. 
 
Em síntese, os itens i e ii são consistentes e suficientes para dar suporte à análise do item iii, 
propostas. 
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Em relação às propostas, que são o foco desta análise, estas podem ser divididas em duas frentes: 
A) solicitação de revisão de diretrizes de proteção de edificações do complexo arquitetônico; B) 
propostas de intervenções futuras no quarteirão. As propostas, sintetizadas na figura abaixo, são 
analisadas a seguir. 
 

 

 
A) solicitação de revisão de diretrizes de proteção de edificações do complexo arquitetônico 
 
Como já dito, o diagnóstico apresentado para o complexo da Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte faz uma análise de todas as edificações existentes no quarteirão, e busca identificar a 
importância arquitetônica das edificações e analisar as possibilidades de modificações, de modo a 
preservar o conjunto como um todo e a atender às expectativas e realidades mutáveis da Instituição. 
 
A partir dessa análise detalhada, avaliou-se que há edificações hoje existentes no quarteirão que 
não possuem relevância estilística que justifiquem sua manutenção, ou seja, que não agregam valor 
para o tombamento do conjunto. Para estes casos, foi solicitada a reavaliação das diretrizes de 
proteção, no sentido de possibilitar maior flexibilidade nos casos de reformas e adaptações das 
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suas estruturas. De acordo com o Plano Diretor apresentado esse é um dos aspectos que muito 
impacta nos casos de reformas desses edifícios, inclusive em adaptações para atender a órgãos 
de controle das atividades neles exercidas, a exemplo da vigilância sanitária.  
 
As edificações com pedido de reavaliação a ser analisado são: anexo 1 do pavilhão Miguel Couto, 
anexo 2 do pavilhão Miguel Couto, antigo pavilhão Semmelweiss, parte posterior do bloco inaugural, 
rampa de acesso. 
 
Acompanhando o entendimento da DPCA, avalia-se que: i) o anexo 2 do pavilhão Miguel Couto, ii) 
a rampa de acesso e; iii) a parte posterior (anexo) do bloco inaugural são passíveis de revisão das 
diretrizes de proteção, passível de intervenções mais flexíveis, até mesmo demolição, tendo em 
vista que não apresentam elementos estilísticos que justifiquem a manutenção de sua integridade. 
 
Já em relação ao anexo 1 do pavilhão Miguel Couto, entende-se que apesar deste não apresentar 
elementos que justifiquem o seu tombamento individual, como indicado no relatório da DPCA, a sua 
arquitetura “promove uma transição suave entre o Pavilhão Miguel Couto e a antiga Maternidade 
Hilda Brandão, sem se sobressair e nem impactar nenhum deles”. Desta forma, sugere-se a 
manutenção da fachada e volumetria, com a possibilidade de maior flexibilidade de intervenção 
interna. 
 
Quanto ao antigo Pavilhão Semmelweis, apesar de descaracterizado em sua porção voltada para 
a rua, este ainda mantém elementos de sua arquitetura original na parte voltada para o interior da 
quadra e, portanto, não caberia a revisão das diretrizes de proteção, sugerindo-se a preservação 
de sua fachada e volume (incluindo o telhado). Sugere-se também que o Plano Diretor contemple 
diretrizes no sentido de qualificação da fachada para a rua Piauí, hoje descaracterizada pelo anexo 
posteriormente construído. 
 
Além dos pleitos apresentados pela Santa Casa, foram detectados na análise da DPCA a existência 
de anexos na parte posterior do Edifício Central, onde atualmente está o CME (Central de Material 
e Esterilização) para os quais indica-se após remanejamento de funções, a demolição e 
recomposição da fachada, uma vez que esses são elementos que não contribuem com a qualidade 
do conjunto. 
 
B) propostas de intervenções futuras no quarteirão 
 
A partir da avaliação das necessidades para o complexo da Santa Casa de Misericórdia, o Plano 
Diretor apresenta também algumas propostas de intervenção com perspectiva de serem 
empreendidas na próxima década, entre ampliações e remanejamentos de espaços, avaliadas a 
seguir. 
 
As novas edificações propostas são: i) Novo prédio Serviço de Nutrição e Dietética (SND) da Santa 
Casa e Nefrologia; ii) Ampliação do Centro de Pesquisa Clínica; iii) Novo prédio Maternidade. Tais 
propostas foram apresentadas apenas em linhas mais gerais, com indicação de localização, 
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afastamento das edificações existentes e altimetria proposta. Desta forma, entende-se que são 
todas elas eventualmente passíveis de aprovação futura, porém estão condicionadas a 
apresentação e aprovação dos projetos específicos pela DPCA para análise do diálogo com as 
edificações existentes, bem como de sua qualidade estética e ambiental para o do conjunto.  
 
Há ainda propostas de qualificação de espaços hoje existentes, sem a construção de novas 
edificações, sendo: i) criação de Área de Convivência II; ii) ampliação do Pavilhão Miguel Couto; iii) 
local para lazer e descompressão do paciente, acompanhantes e equipe interna. Entende-se, 
portanto, que sejam passíveis de aprovação, mediante análise de projeto específico pela DPCA. 
 
Há também um conjunto de propostas de remanejamento de espaços internos de edificações 
existentes. São elas: i) ampliação ala de isolados para transplantes; ii) reestruturação anatomia 
patológica e reorganização do subsolo; iii) ampliação da internação; iv) regularização às normas de 
vigilância sanitária e de acessibilidade e adequação para o AVCB; v) ampliação do centro de 
diagnóstico e tratamento (CDT) com novo acesso para a rua; vi) mudança da oftalmologia para a 
área da nefrologia. Por se tratarem somente de propostas de reorganização de fluxos internos, 
entende-se que são passíveis de aprovação, condicionados à análise de projeto específico pela 
DPCA. 
 
Uma série de propostas com impacto nas fachadas do prédio central também são apresentadas. 
Entende-se que a proposta de ampliação e organização do maquinário do ar-condicionado é 
passível de aprovação uma vez que tem o intuito de regularizar a ocupação da aparelhagem de ar 
condicionado na instituição, inclusive melhorando o aspecto da fachada, além de possibilitar que 
novas alas de pavimentos superiores tenham implantados sistemas de climatização e tratamento 
do ar.  
 
É solicitada também a instalação de novos elevadores externos ao prédio central, bem como um 
novo acesso de ambulâncias, formando um port-cochère, para embarque e desembarque dos 
pacientes transportados por ambulâncias. Apesar de entender-se que estas intervenções sejam 
passíveis de aprovação, ficam condicionadas ao encaminhamento do projeto à DPCA para análise 
e aprovação.  
 
Ainda na edificação central, solicita-se a construção de um acréscimo externo para abrigar o uso 
Sala pós-alta. Em análise da proposta volumétrica apresentada e do layout da edificação, sugere-
se a avaliação da adequação interna à edificação com o remanejamento interno de tal forma que 
não seja necessário o novo volume, que gerará um apêndice na fachada, podendo ser um elemento 
que descaracteriza a edificação. 
 
Propõe-se, por fim, a revitalização das fachadas do conjunto, porém sem que tenha sido 
apresentado o detalhamento da proposta. Entende-se que esta é uma intervenção desejável, 
especialmente para aquelas edificações com fachadas voltadas para as vias, como o Pavilhão Júlio 
Soares e a Antiga Clínica dos Olhos, que devem receber maior atenção, especialmente com relação 
a cores e revestimentos, de forma a não causar desarmonia no conjunto, ao se sobressair e 
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competir com as edificações com tombamento específico. Cabe ressaltar a necessidade de 
qualificação da face voltada para a rua Piauí, uma vez que está atualmente possui uma aparência 
degradada. Quando concluído, o projeto de revitalização de fachadas deverá passar por análise e 
aprovação prévia da DPCA.  
 
CONCLUSÃO E VOTO 
 
A partir do extenso material apresentado para o Plano Diretor, avalia-se que o conteúdo de 
revisitação histórica das construções do quarteirão e diagnósticos são suficientes para justificar e 
nortear as demandas atuais e futuras de intervenção apresentadas para o complexo da Santa Casa 
de Misericórdia. 
 
Quanto às propostas de intervenção apresentadas, acompanho o entendimento da Diretoria de 
Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA de que são passíveis de aprovação com as ressalvas 
levantadas ao longo do relatório, com destaque para as restrições em relação à revisão de diretrizes 
de proteção do Pavilhão Semmelweiss e a construção de Sala pós-alta na fachada da edificação 
central.  
 
Ressalta-se que as intervenções propostas identificadas como passíveis de aprovação, ficam 
condicionadas ao envio de projeto específico para análise e aprovação pela DPCA que avaliará a 
sua qualidade e relação com o conjunto tombado. Nesse sentido, é importante frisar que o 
tombamento do complexo como conjunto deve nortear todos os projetos, para que cada obra que 
dele faça parte seja analisada no que concerne ao efeito que promove no bem modificado assim 
como no todo. O tombamento, em Belo Horizonte, é ferramenta dinâmica e alterações no bem 
tombado não demandam a reversão do ato de tombamento, mas a avaliação da compatibilidade da 
intervenção com contexto que motiva a proteção do bem como patrimônio cultural da cidade. Dessa 
forma, as adaptações para possibilitar o uso e apropriação dos bens tombados assim como as 
modificações de partes edificações da Santa Casa de Misericórdia podem ser toleradas e até 
recomendadas dentro do seu Plano Diretor.  
 

Por fim, sugere-se que ao longo da implementação das propostas apresentadas pelo Plano Diretor, 
as ações sejam acompanhadas e avaliadas com registro dos benefícios, capacidade de conclusão 
e demais observações. 
 
Este é o meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho. 
 

 
Belo Horizonte, 01 de agosto de 2022. 

 
 
 

Laura Rennó Tenenwurcel 
Arquiteta e Urbanista / SMPU 
Conselheira Suplente do CDPCM-BH 


