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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À 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.  
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As edificações situadas no quarteirão na Avenida Francisco Sales, Rua Ceará, Rua Álvares Maciel e 
Rua Piauí, o complexo hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, foi tombado em 
1994, juntamente com a proteção do Conjunto Urbano Praça Hugo Werneck e Adjacências. 

 
Vista aérea da quadra, marcada em vermelho. Fonte: Google Earth 

Dentro da quadra do complexo da Santa Casa existem imóveis tombados, de diferentes épocas e 
arquitetos, sendo o prédio central, de autoria do arquiteto italiano Rafaello Berti em estilo Art 
Déco, muito característico desta fase de ocupação da capital, a antiga Maternidade Hilda Brandão, 
os antigos Pavilhões Hugo Werneck, Wenceslau Brás e Semmelweiss, o Pavilhão Miguel Couto e 
parte do bloco inaugural, conforme imagem a seguir. Ao longo dos anos, o complexo passou por 
diversas alterações e adaptações e sua área construída foi modificada. 
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Edificações tombadas. Fonte: Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

Desde 2015 vêm-se discutindo 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. 
Em 2017 foi apresentado um plano e solicitado complementações. Depois de alguns pedidos de 
prorrogação da entrega do plano, considerando diversos acontecimentos, entre eles, a pandemia 
do covid-19, foi protocolado o Plano Diretor do Hospital para análise e deliberação deste 
Conselho, em 2022.  

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 (Plano 
Diretor da Santa Casa, 2022). 

2. ANÁLISE 

A Santa Casa BH foi a primeira instituição de saúde da cidade, fundada dois anos após a 
instauração da capital mineira. A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte é uma instituição 
filantrópica, que atua na área da saúde e da educação, tem como objetivo prestar assistência de 
qualidade ao paciente, oferecendo atendimentos de diversas especialidades médicas, além de 
contribuir para formação e aperfeiçoamento de profissionais na área médica, assistencial e 
correlacionadas. Atualmente a SCBH é o hospital com o segundo maior faturamento SUS do Brasil, 
com 35 especialidades médicas, 1.150 leitos, sendo 170 de UTI (o maior número de leitos, em um 
único local, no País), atendendo Belo Horizonte, Região Metropolitana e todo o Estado de Minas 
Gerais. 

Integram o complexo Santa Casa as seguintes instituições: Hospital Central Emygdio Germano 
(Hospital Central); Maternidade Hilda Brandão; Hospital São Lucas, além das seguintes entidades: 



 

3 
 

Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 
Belo Horizonte - MG      e-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

IGAP - Instituto Geriátrico Afonso Pena; Funerária Santa Casa; Escola Técnica da Santa Casa; 
Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; Centro 
Metropolitano de Especialidades Médicas Dario Faria Tavares, Clínica de Olhos da Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte; Instituição de Ensino Superior Faculdade Santa Casa; Instituto de 
Oncologia da Santa Casa de Belo Horizonte; Museu Histórico Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte; Centro de Tratamento e Diagnóstico da Santa Casa BH; Instituto de Nefrologia Santa 
Casa BH; Centro de Transplantes da Santa Casa BH e o Instituto Científico de Tecnologia e 
Inovação da Santa Casa BH. 

No plano é apresentado uma revisitação histórica e normativa que envolve a área ocupada pela 
Instituição, que se consubstancia no patrimônio imobiliário atual, considerando os termos de 
aquisição e doação dos imóveis, com as suas condições resolutivas respectivas e os 
condicionamentos que a legislação urbanístico-territorial do Município de Belo Horizonte impõe, 
além da legislação que envolve objetivamente o patrimônio histórico e o regramento instituído 
sobre as atividades desenvolvidas nesse mesmo patrimônio imobiliário, como ocorre com a 
assistência à saúde, sua atividade principal (Plano Diretor Da Santa Casa, 2022). 

Importante ressaltar que o complexo da Santa Casa é maior do que o quarteirão objeto deste 
Plano Diretor, possuindo imóveis fora dele. Esses imóveis (fora da quadra) não fazem parte deste 
plano. Aqueles que possuem proteção específica ou inseridos em Conjuntos Urbanos Protegidos, 
em caso de intervenções, devem ser objetivo de análise específica desta diretoria. O quarteirão 
em questão possui 19.776,86m² com aproximadamente 52.526,00m² de área construída, 
conforme imagem a seguir: 

 

 
Situação Atual. Fonte: Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

O estudo analisou todas as edificações compreendidas no quarteirão localizado entre as ruas 
Piauí, Ceará, Álvares Maciel, e Avenida Francisco Sales, visando detectar as fragilidades, pontos 
críticos e potencialidades, de modo a atender às expectativas e realidades mutáveis da Instituição.  

O diagnóstico buscou identificar a importância arquitetônica das edificações e analisar as 
possibilidades de modificações, de modo a preservar o conjunto como um todo. Os pontos 
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analisados foram: estado de conservação, regularidade quanto ao atendimento de normas, 
possibilidades de expansão, fluxos e acessos, necessidades internas de alteração/acréscimo de 
usos/ reformas, características arquitetônicas relevantes. Foram apresentadas tabelas de 
patologias e suas causas em todos os imóveis, setorização e levantamento fotográfico. 

2.1. BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO1

Em 1989, a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte foi criada para atender a população mais 
carente, iniciando o atendimento em barracas de lona utilizadas para assistir os operários da 
Comissão Construtora da capital, apelidando-se de Hospital-barraca. Em 1901, com recursos da 
sociedade, foi construída a edificação da primeira enfermaria que atendia somente praças da 
brigada policial.  

Após dois anos foi construído o Pavilhão Central da Santa Casa, na esquina da Rua Ceará com 
Avenida Francisco Sales. Em 1946, trechos da edificação original foram demolidos para abrigar o 
Hospital Central, com projeto do arquiteto italiano Raffaelo Berti, na Avenida Francisco Sales, nº 
1.111, por iniciativa do então provedor, José Maria Alkimim.  

No início de 1904 foi construído o antigo Bloco Cirúrgico, na parte posterior do bloco inaugural. 
Em 1910 foi inaugurado o Pavilhão Wenceslau Brás, composto por dois pavimentos. No mesmo 
ano, foi inaugurado o Antigo Pavilhão Hugo Werneck (SCIH), abrigando uma clínica cirúrgica de 
mulheres e a maternidade chefiada por dr. Hugo Werneck. Em 1911 foi construído o Pavilhão 
Miguel Couto, onde funcionavam Policlínicas, Clínica dermatológica e dermatosifiligráfica. O antigo 
Pavilhão Semmelweiss, também construído em 1911, com o objetivo de ser uma Enfermaria de 
Tuberculose para Homens, funcionou até o ano de 1916, paralelamente ao Pavilhão Hugo 
Werneck, abrigando as “Puérperas Infectadas”. Com a inauguração da Maternidade Hilda 
Brandão, passou a ser seu suporte, abrigando a lavanderia, cozinha, copa, farmácia e outras 
utilidades necessárias para o funcionamento da maternidade. 

A Maternidade Hilda Brandão foi inaugurada em Junho de 1916, com projeto do Arquiteto Isidoro 
Monteiro, anexada ao Pavilhão Hugo Werneck. Recebeu esse nome em homenagem a sua 
idealizadora, Hilda Brandão, esposa do então presidente do Estado de Minas Júlio Bueno Brandão. 

Ao longo dos anos, diversas alterações pontuais ocorreram nas edificações da Santa Casa, de 
acordo com as necessidades específicas, programas de incentivo governamentais, aquisição 
constante de novos equipamentos médicos, doações e adaptações para adequação às normas 
vigentes e regularizações de órgãos fiscalizadores. 

O Plano apresenta uma linha do tempo das edificações do quarteirão, de forma detalhada, as 
tombadas, as que não são tombadas, assim como as que já foram demolidas, inclusive com a 
mudança e o fechamento de uma via. A seguir, imagem da evolução histórica, apresentada de 
forma esquemática e resumida. 

 

                                                           
1 Informações contidas no Plano Diretor apresentado. 
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Evolução Histórica Esquemática. Fonte: Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

 
2.2. SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE GRAU DE PROTEÇÃO 

De acordo com o estudo apresentado, alguns imóveis do conjunto não possuem relevância 
estilística que justifiquem sua manutenção. São eles: anexo 1 do Pavilhão Miguel Couto, anexo 2 
do Pavilhão Miguel Couto, a rampa de acesso, o antigo Pavilhão Semmelweiss e a parte posterior 
do Bloco Inaugural, conforme imagem a seguir. 

 
Imóveis que solicitaram revisão do grau de proteção. Fonte: Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 
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Toda a quadra onde se encontra a Santa Casa possui proteção e é pertencente ao Conjunto 
Urbano Praça Hugo Werneck. As edificações Prédio Central, Pavilhão Miguel Couto e Antiga 
Maternidade Hilda Brandão, além da proteção da quadra, também contam com processos 
específicos. Assim, quaisquer intervenções em quaisquer edificações pertencentes a esta quadra 
deve ser objeto de análise desta diretoria. 

Em análise ao pleito, consideramos que: 

- O anexo do pavilhão Miguel Couto, um edifício protomoderno, com elementos art-decó e 
fachada em pó de pedra, devido à sua simplicidade, promove uma transição suave entre o 
Pavilhão Miguel Couto e a antiga Maternidade Hilda Brandão, sem se sobressair e nem impactar 
nenhum deles. Assim, sugerimos que a fachada e a volumetria sejam mantidas, no entanto, 
internamente possui maior flexibilidade de intervenção; 

- O anexo 2 do Pavilhão Miguel Couto, devido à sua localização e não relação estilística com o 
pavilhão, apesar de parte dele, é passível de intervenções mais flexíveis, até mesmo sua 
demolição, mediante projeto específico a ser analisado pela DPCA; 

- A rampa de acesso, apesar de ter materiais nobres internamente, como azulejo nas paredes, piso 
em pedra e ladrilho, externamente é um elemento que se destoa do conjunto, podendo receber 
intervenções mais flexíveis, até mesmo sua demolição, mediante projeto específico a ser analisado 
pela DPCA; 

- O antigo Pavilhão Semmelweiss, apesar de descaracterizado, ainda mantém elementos de sua 
arquitetura original, na parte voltada para o interior da quadra, sugerindo ser mantido a 
preservação de sua fachada e volume (incluindo o telhado). O anexo ao pavilhão não apresenta 
características relevantes para proteção e sua fachada voltada para a rua Piauí deve ser 
harmonizada; 

- A parte posterior do Bloco Inaugural, que foi afetado por incêndio, compõe com o bloco 
inaugural. No entanto, o terceiro pavimento e o acréscimo (em vermelho na imagem) 
descaracterizam a edificação, além de não possuir qualidade estética, que justifique sua 
preservação. Sugere-se a manutenção dos pisos em ladrilho, pastilhas hexagonais, demais pisos 
originais, esquadrias e fachadas em pó de pedra. 

 
Anexo do Pavilhão Miguel Couto. Fonte: Google Street View. 

 
Parte porterior do bloco inagural. Marcado em 
vermelho, parte sem interesse de preservação. 
Fonte: Plano Diretor da Santa Casa de 
Misericórdia 
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Antigo Pavilhão Semmelweiss. Marcado em vermelho, parte 
sem interesse de preservação. Fonte: Plano Diretor da Santa 
Casa de Misericórdia 

 
Vista da rampa a partir do estacionamento. Fonte: 
Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

Apesar de fora do pleito, foram detectados anexos na parte posterior do Edifício Central, onde 
atualmente está o CME (Central de Material e Esterilização) que, após remanejamento de funções, 
é desejável sua demolição e recomposição da fachada, uma vez que esses anexos são elementos 
estranhos que não contribuem com a qualidade do conjunto. 

 
Vista do anexo CME a partir do 
pátio de Carga e Descraga. Fonte: 
Plano Diretor da Santa Casa de 
Misericórdia 

 

 
Vista de outro anexo 
(descaracterizante e desejável 
sua demolição e recuperação 
da fachada) na parte posterior 
do Prédio Central a partir do 
estacionamento interno. Fonte: 
Plano Diretor da Santa Casa de 
Misericórdia 

 

 
Prédios existentes na parte frontal do Prédio 
Central que, em caso de intervenções externas, 
devem ser cuidadosamente pensadas de forma 
a manter a harmonia do conjunto. Fonte: Plano 
Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

 

 

Demais edificações, especialmente aquelas com fachadas voltadas para as vias, como o Pavilhão 
Júlio Soares e a Antiga Clínica dos Olhos, devem receber maior atenção quando de intervenções 
em suas fachadas, especialmente com relação a cores e revestimentos, de forma a não causar 
desarmonia no conjunto, ao se sobressair e competir com o Prédio Principal. 

 

2.3. PROPOSTAS INTERVENÇÕES FUTURAS 

Após análises do estado de conservação das edificações, dos pontos críticos, potencialidades e 
necessidades, o estudo apresenta as propostas de ampliações, remanejamentos de espaços e a 
revisão do grau de proteção de algumas edificações (conforme discutido no item 2.2). 

Como propostas de intervenções futuras:  



 

8 
 

Rua Prof. Estevão Pinto, nº 601 - Serra – CEP: 30.220-060 
Belo Horizonte - MG      e-mail: patrimoniocultural@pbh.gov.br 

 

- Área de convivência II - na área entre o Hilda Brandão e o atual estacionamento. Por ser uma 
intervenção qualificadora, é passível de aprovação, necessitando análise de projeto específico pela 
DPCA; 

- Ampliação do Pavilhão Miguel Couto - A proposta prevê uma reforma interna do Pavilhão 
Miguel Couto, sem intervenções na fachada, e a ocupação do Anexo 2, com ampliação de uma 
pequena área pertencente ao anexo, voltada para o estacionamento da Santa Casa. Considerando 
que o Anexo não qualifica o bem tombado, o projeto de remanejamento e intervenção deve ser 
apresentada à DPCA para análise específica. 

- Novo prédio Serviço de Nutrição e Dietética (SND) da Santa Casa e Nefrologia - A área escolhida 
circunvizinha o pátio de carga e descarga do Hospital, com acesso pela Rua Piauí e acesso ao 
Hospital Central por meio de uma passarela. A edificação proposta, de quatro pavimentos, 
respeita o afastamento de 5 metros das edificações da Capela e do Centro de Estudos, respeitando 
a altimetria das edificações vizinhas. A proposta é passível de aprovação, devendo ser apresentado 
projeto específico para análise dessa diretoria, buscando dialogar com as edificações existentes e 
contribuir com a melhoria da qualidade estética e ambiental do conjunto. Assim, a proposta 
esquemática apresentada deve ser detalhada, buscando uma melhoria estética da fachada. 

- Ampliação do Centro de Pesquisa Clínica - Passível de aprovação, necessitando análise de 
projeto específico pela DPCA; 

- Novo prédio Maternidade - Proposta de nova edificação na área do estacionamento, de quatro 
pavimentos, respeitando os 5 metros de afastamento do prédio do hospital central, da 
maternidade Hilda Brandão, do Pavilhão Miguel Couto e da central de gases medicinais. Há a 
obrigatoriedade de 292 vagas de estacionamento, segundo o código de obras. A proposta se 
resume a apontar a necessidade de ampliação, visando a aprovação desta volumetria no conjunto 
urbano tombado via Plano Diretor. Para isso, é necessário apresentação de estudo de volumetria 
para mostrar o possível impacto da nova edificação aos bens tombados, especialmente a antiga 
Maternidade Hilda Brandão. 

- Novo acesso de ambulâncias – um ponto crítico apontado é a aglomeração excessiva e 
cruzamento de fluxos de pessoas e veículos nas Portarias Central e do CDT (Centro de Diagnóstico 
e Tratamento), impactando no bom funcionamento do serviço de internação e no atendimento ao 
cliente. A proposta é uma entrada fixa para ambulâncias, onde haveria uma infraestrutura de 
recepção e posto de controle para direcionamento interno ao hospital, por uma pequena 
ampliação nessa entrada, formando um port-cochère, para embarque e desembarque dos 
pacientes transportados por ambulâncias, com adaptação no desenho do jardim atual, 
propiciando a entrada e saída do veículo, sem impactar na portaria principal. No entanto, apesar 
de indicar o local da cobertura, não foi apresentado como ela se dará e nem estudo de seu 
impacto na fachada do bem tombado. O projeto deverá ser objeto de análise desta diretoria. 
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Vista do acesso atual de ambulâncias pela Rua Ceará. 
Fonte: Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

 
Proposta de adaptação do acesso de ambulâncias. Fonte: 
Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

- Novos elevadores – devido ao acúmulo dos elevadores 1, 2, 3 e 4, onde se misturam pacientes, 
visitantes, colaboradores, além de insumos laboratoriais para coleta, foram propostos novos 
elevadores, que se encaixariam externamente à edificação, na reentrância da edificação, junto à 
entrada da Ala D, do primeiro ao 13º pavimento, e na parte externa do final da ala A. O 
posicionamento e o dimensionamento dos elevadores e monta cargas do hospital central serão 
estabelecidos após projeto de fluxos, contratado de empresa especializada, pela instituição. A 
proposta e a localização são passíveis de aprovação, necessitando de apresentação do projeto 
específico para análise desta diretoria. 

 

 
Proposta de localização dos novos elevadores. Fonte: 
Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

 
Proposta de localização para a nova sala pós-alta. Fonte: 

Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

- Sala de pós-alta – Atualmente a sala pós-alta se situa no Pavilhão Júlio Soares, de forma 
improvisada. A proposta é um acréscimo na fachada frontal do prédio principal, ao lado da 
entrada principal, para abrigar a sala pós-alta. O local não nos parece apropriado, uma vez que 
gerará um apêndice na fachada, podendo ser um elemento descaracterizador da edificação. 

- Ampliação ala de isolados para transplantes - Essa proposta tem como intuito ampliar a ala de 
isolados de transplantes, para a área que o SND ocupa atualmente, no 13° andar, ala A. Esta área 
será liberada após construção do novo prédio para o SND. Por se tratar de ocupação de área já 
existente, não há impedimentos, no entanto, no momento de intervenção, o projeto específico 
deverá ser objeto de análise da DPCA. 

- Reestruturação Anatomia Patológica e reorganização do subsolo – Trata-se de reorganização e 
intervenção interna em área com necessidade de adequação às normas da Vigilância Sanitária. 
Passível de aprovação. 
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- Ampliação e organização do maquinário ar-condicionado - Essa proposta tem o intuito de 
regularizar a ocupação da aparelhagem de ar condicionado na instituição, além de possibilitar que 
novas alas de pavimentos superiores tenham implantados sistemas de climatização e tratamento 
do ar. Como o local escolhido já é existente, é passível de aprovação. 

 

 
Proposta de localização para a instalação do 
maquinário de ar-condicionado. Fonte: Plano 
Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

 
Proposta para a área de lazer na cobertura do atual prédio da 
Nefrologia. Fonte: Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

- Local para lazer e descompressão do paciente, acompanhantes e equipe interna - O prédio da 
Nefrologia possui um espaço inutilizado na cobertura, que será transformado em um espaço de 
descompressão e relaxamento para pacientes e seus acompanhantes, além dos funcionários 
internos, com práticas de humanização como a de hortas hidropônicas e jardins para o uso livre 
dos indivíduos. A fachada dessa edificação também será revitalizada. Passível de aprovação com 
análise de projeto específico pela DPCA. 

- Ampliação do Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT) com novo acesso para a rua – 
Proposta de reestruturação do Centro de Diagnósticos e Tratamento, com a ampliação da área 
ocupada (em área já construída, somente com a adaptação de uso de local existente), para 
adequar suas instalações às exigências da vigilância sanitária, uma organização do fluxo e 
ampliação do atendimento com a inclusão de serviços como a implementação da Medicina 
Nuclear e a Ampliação do serviço de ecocardiograma e ultrassom e criação de acessos 
independentes para o CDT, para melhorar o acesso e mais visibilidade. Por se tratar de ocupação 
de área já existente, não há impedimentos, no entanto, no momento de intervenção, o projeto 
específico deverá ser objeto de análise da DPCA. 

- Mudança da oftalmologia para a área da nefrologia - reestruturação e organização da 
Oftalmologia, com todos os serviços sendo locados na mesma edificação, com acesso direto para a 
rua e adequar às normas e exigências da vigilância sanitária. Para que essa proposta aconteça, é 
necessária a construção da edificação que abrigara o SND e a Nefrologia. Por se tratar de 
ocupação de área já existente, não há impedimentos, no entanto, no momento de intervenção, o 
projeto específico deverá ser objeto de análise da DPCA. 

- Ampliação da internação - Ampliação dos leitos de internação no 11º pavimento, devido à 
proximidade com o 10° pavimento, onde se localiza a unidade de tratamento intensivo clínico. 
Para que essa proposta aconteça, é necessário que a maternidade, que hoje ocupa o 11° 
pavimento, seja relocada para a nova edificação proposta. Por se tratar de ocupação de área já 
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existente, não há impedimentos, no entanto, no momento de intervenção, o projeto específico 
deverá ser objeto de análise da DPCA. 

- Regularização às normas de vigilância sanitária e de acessibilidade e adequação para o AVCB – 
incluindo adaptação de copas, sanitários e descansos de funcionários conforme NBR18 de acordo 
com Ministério do Trabalho; adaptação à acessibilidade conforme NBR 9050; criação de área de 
lazer para acompanhantes e pacientes; instalação e ativação de Sprinkles/Hidrantes conforme 
PROJ.PCI; instalação de portas corta-fogo entre alas; espaço para armazenamento de macas, 
poltronas, cadeiras de roda, cadeira de banho, suporte para soro, armário de pertences para 
acompanhantes, áreas de escaninhos para residentes; regularização de enfermarias com áreas por 
leito, criação de banheiros de pacientes e ampliação da rede de gases. O projeto deve ser 
apresentado para aprovação prévia, mas entendemos ser passível de aprovação, devido à 
necessidade de atendimento às normas. 

 
Cenário futuro, após a regularização. Fonte: Plano Diretor da Santa Casa de Misericórdia 

- Revitalização das fachadas do conjunto – O edifício central possui projeto de revitalização, com 
proposta de retirada de tubulação aparente. A pintura externa deve ser à base de silicato e o 
reboco deverá ser recomposto conforme traço do existente (necessário teste). Para o prédio da 
antiga Maternidade Hilda Brandão, segue a mesma recomendação. As edificações com 
revestimento em pó-de-pedra não devem receber pintura. Este material deve ser recomposto por 
partes coerentes, uma vez que não aceita emenda. Em todos os casos, as propostas devem passar 
por análise e aprovação prévia desta diretoria. 

Atentamos que a face voltada para a rua Piauí necessita de uma proposta mais qualificadora, uma 
vez que possui uma aparência degradada, assim como parte da fachada voltada para a rua Ceará. 
Da mesma forma, há a necessidade de se pensar paisagisticamente nas conexões entre prédios 
existentes e novos. O anexo do prédio central (CME) não contribui com o conjunto, sendo 
desejável ser remanejado. 

Além do Plano Diretor, foi entregue Caderno de Especificações (que apresenta as especificações 
dos acabamentos existentes e propostos) e o Caderno de Detalhes (detalhes construtivos padrão), 
assim como cronograma de implantação. 

Como diretrizes gerais, sugerimos: Manter pó de pedra nas fachadas, assim como detalhes 
decorativos; nas fachadas pintadas, usar tinta a base mineral (retirar a existente); manter pisos em 
marmorite, pedra e ladrilhos originais; argamassas devem ser recompostas com traço do 
existente, após análise; não furar paredes, escadas, pisos que possuírem revestimentos em pedra, 
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marmorite e ladrilho originais; retirar elementos estranhos como dutos e aparelhos de ar-
condicionado; não instalar forro onde tiver decoração no teto; internamente usar pintura acrílica 
ou PVA, não pintar onde tiver revestimento de pedra ou pintura artísticas e/ou elementos 
decorativos; caso exista algum local com louça e ferragens originais, manter ao menos um 
exemplar, assim como ferragens e interruptores; onde necessitar gradil nas janelas, deve-se 
encaixar nos vãos, modelo previamente aprovado pela DPCA; manter janelas e portas originais. 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano Diretor apresentado traçou propostas com o objetivo de organizar demandas atuais e 
nortear intervenções futuras. 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 diagnóstico, 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, com as 
ressalvas levantadas ao longo do relatório, uma vez que vai além da manutenção dos edifícios 
tombados, abrindo caminhos para futuras ampliações da instituição. 

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 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, 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, 28 de julho de 2022. 
 
 
 
 

Laura Beatriz Lage 
Arquiteta e Urbanista - DPCA 
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