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1 INTRODUÇÃO 

O Conselho Universitário na RESOLUÇÃO No 08/2009 de 16 de 

junho de 2009, que institui o Regulamento de Uso e Ocupação do 

Solo do Campus da Pampulha da UFMG, recomendou “a 

elaboração de Planos Diretores para os demais campi da 

Universidade, incluindo as fazendas e o Museu de História 

Natural e Jardim Botânico, para evitar a ocupação desordenada 

de áreas e para assegurar a qualidade ambiental e de gestão de 

todo o patrimônio imobiliário da UFMG”. 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o 

entendimento sobre as características espaciais e ambientais 

deste Campus, as formas de ocupação de seu território e os 

aspectos técnicos que devem ser considerados em qualquer 

plano e projeto de expansão de área construída. Neste 

documento serão apresentadas as unidades em funcionamento 

no Campus da Saúde e as atividades nelas desenvolvidas, as 

características arquitetônicas e construtivas das edificações 

existentes e a infraestrutura necessária ao seu funcionamento.  

Com a finalidade de se estabelecer uma política de uso e 

ocupação do território, serão indicados os limites e 

condicionantes legais existentes e apontadas as diretrizes a 

serem consideradas no desenvolvimento de projetos que 

interfiram no espaço físico do campus.  

2 APRESENTAÇÃO 

O Campus da Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais 

está localizado na região hospitalar de Belo Horizonte, próximo 

da região central da cidade.  Nele estão instaladas duas unidades 

acadêmicas - a Faculdade de Medicina e a Escola de 

Enfermagem - e uma unidade especial - o Hospital das Clínicas - 

hospital universitário de atendimento público, considerado centro 

de referência e excelência na área da saúde (Figura 1 - Imagem 

Aérea do Campus). 
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Figura 1 – Imagem aérea do Campus da Saúde – Fonte: Google Earth, 
acesso 2/9/2011. 

3 BREVE HISTÓRICO 

O Campus da Saúde teve seu início com a seção, pela Prefeitura 

do município, de um terreno pertencente ao Parque Municipal 

para a instalação da Faculdade de Medicina. Em 30 de julho de 

1911 na Avenida Mantiqueira - atual Av. Alfredo Balena - foi 

lançada a pedra fundamental do edifício da Faculdade, 

inaugurado em oito de setembro de 1914. A Santa Casa de 

Misericórdia já havia sido instalada em terreno próximo ao cedido 

para a implantação da faculdade, em 1899, fato que pode ter 

influenciado na cessão do referido terreno. A partir da instalação 

da Faculdade de Medicina, que naquela época abrigava os 

cursos de medicina, farmácia e odontologia, novos edifícios 

destinados a hospitais e ambulatórios foram sendo construídos 

no seu entorno para o ensino e prática das diversas disciplinas 

médicas. Em 04 de julho de 1920 iniciam-se as atividades 

relativas às clinicas oftalmológica e otorrinolaringológica no 

Hospital São Geraldo, após reforma de prédio ocupado por um 

dos anexos da Diretoria de Higiene, que se encontrava 

desocupado e era situado próximo à faculdade.   

 

O terreno no entorno da Faculdade de Medicina foi cotado como 

alternativa de locação do Campus da Universidade de Minas 

Gerais, por volta de 1937.  Entretanto durante o Governo de 

Benedito Valadares a ideai foi abandonada pelo poder público 

após o Golpe do Estado Novo, quando o ambiente político entre a 

comunidade acadêmica e as instâncias políticas revelou a 

indisposição do Estado em instalar a Universidade num local 

central da cidade.  
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  Fig. 3 : Quarteirão ocupado pelo Campus da Saúde em 

1942. 
   Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

   

 de 1941 

 

 
Figura 2 - Mapa da área proposta em 1937 para a 

cidade universitária. 
Fonte: Prefeitura 

Outros hospitais foram implantados próximos à Faculdade de 

Medicina ao longo dos anos sendo que, em 1955, o conjunto 

desses hospitais – Hospital São Vicente de Paulo, Hospital São 

Geraldo, Instituto do Rádium, Hospital de Ginecologia - recebeu o 

nome de Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina.  Em 
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1976, o Hospital das Clínicas desvincula-se da Faculdade de 

Medicina, tornando-se administrativamente independente. Em 

1986 torna-se Órgão Suplementar, através de definição do 

Estatuto da UFMG, vinculado diretamente à Reitoria, oficializando 

sua desvinculação administrativa da Faculdade de Medicina. Em 

2004, o Hospital das Clínicas foi transformado em Unidade 

Especial do UFMG, passando a ter voz e voto no Conselho 

Universitário, órgão de deliberação máxima da UFMG. 

Com o passar dos anos ocorreu um significativo adensamento 

urbano no entorno do Hospital das Clínicas, bem como o 

progressivo aumento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidas no Campus da Saúde. Seus espaços 

comuns e acadêmicos passaram a ser mais intensamente 

usados, a área total construída aumentou com a construção e a 

ampliação de edifícios e a infraestrutura de instalações nem 

sempre foi adequada às demandas tecnológicas das edificações. 

Houve a diminuição gradativa da qualidade ambiental do Campus 

e o planejamento físico passou a ser uma necessidade dos 

gestores da UFMG.   

Em 2000 foi elaborado um Plano Diretor desenvolvido pelos 

arquitetos José Eduardo Guimarães Beggiato e Maria Edwiges 

Sobreira Leal para o Campus da Saúde, cujo diagnóstico apontou 

os seguintes problemas principais: acessibilidade, circulação e 

permanência de veículos no Campus; identidade visual, 

caracterização e definição dos diferentes acessos e revitalização 

externa do campus; ordenamento de fluxos internos e circulações 

para veículos particulares, de carga e pedestres; definição e 

diferenciação de espaços e domínios; orientação ao visitante e 

usuário; definição e delimitação de áreas operacionais, dos 

pedestres/usuários; setorização das atividades, criação de áreas 

de expansão, otimização dos espaços livres, limpeza visual e 

revitalização interna. 

Com base no diagnóstico apresentado o Plano Diretor de 2000 

apontou as seguintes diretrizes para intervenções: 

o Ordenação dos veículos dentro do campus e criação de 

um 2º nível de estacionamento interno. Paralelo a essa 

intervenção, o plano sugeria a criação de área para 

estacionamento em outras áreas, como nos galpões 

desativados à época, existentes na Avenida dos 

Andradas; 

o Criação de uma unidade visual entre os edifícios, através 

de pintura, limpeza, cores e criação de ligações  através 

de rampas ou passarelas, de preferência cobertas, entre 

as unidades hospitalares, ambulatoriais e acadêmicas;  

o Separação da entrada de carga e descarga do fluxo de 

veículos, direcionando-a para a Av. Álvaro Celso; 
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o Direcionamento e definição de circulações com 

diferenciação de pisos, faixas de pedestres; 

o Dotar os eixos de circulação /calçadões de equipamentos 

de apoio à comunidade: bancos, lixeiras, telefones, 

bebedouros e áreas de descanso e espera; 

o Demolição de anexos de má qualidade construtiva, de 

muros desarticuladores, abrindo espaço para melhor 

ordenamento dos fluxos e relocação desses setores; 

o Construção de nova edificação, com previsão de 

crescimento vertical, com locação central em relação às 

unidades, para abrigar esses setores. O novo edifício  

seria locado no local ocupado pelo edifício do 

biotério/oficinas/garagem, após sua demolição.  

o Criação de praça de serviços na área em frente à 

Biblioteca, com a instalação de lojas, postos de serviços, 

farmácia e cantina sob a laje a ser construída para 

abrigar o 2º nível de estacionamento. 

Entretanto esse plano não foi implementado e a maioria dos 

problemas encontrados na época de sua elaboração permanece 

ou, em alguns casos, se agravaram, conforme destacado nesse 

documento.  

Em 21 de dezembro de 2007, de acordo com a Lei 9074/05, 

todas as construções existentes no Campus da Saúde, até 

aquela data, foram regularizadas junto à Secretaria de Regulação 

Urbana da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – como pré-

requisito ao processo de regularização ambiental do Hospital das 

Clínicas. A regularização das construções incluiu o prédio 

ocupado hoje pelo Hemominas, localizado dentro do terreno da 

Universidade Federal de Minas Gerais, com acesso direto pela 

Alameda Ezequiel Dias, apesar da gestão do Hemominas ser de 

responsabilidade do Estado de Minas Gerais. O edifício ocupado 

por aquela instituição foi cedido ao Estado (data e referência 

documental não localizadas) e não integra a estrutura da UFMG 

(ver Anexo 1 – Prancha com a situação do Campus da Saúde, 

aprovada pela SMARU/PBH em 21/12/2007).  

Em dezembro de 2010 o Hospital das Clínicas da UFMG obteve 

do COMAM a “Licença de Operação (LO)” após processo de 

licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SMMA). Em 17 de junho de 2011 foi emitida pela 

SMMA a “Orientação para Licenciamento Ambiental (OLA)” da 

Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem, iniciando-se o 

processo que irá complementar a regularização ambiental de 

todo o Campus da Saúde.   
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4 CARACTERÍSTICAS DO TERRENO E DA 
OCUPAÇÃO 

O terreno com 60.864,79 m2 de área tem forma irregular e situa-

se entre as avenidas Alfredo Balena e Bernardo Monteiro e 

alamedas Vereador Álvaro Celso da Silveira e Ezequiel Dias. 

Nesse terreno existem além das edificações pertencentes às 

unidades acadêmicas – Medicina e Enfermagem – e unidade 

especial – Hospital das Clinicas - também edifícios de apoio e 

infraestrutura das unidades, necessários ao seu funcionamento.   

Existem vinte e seis edificações significativas atualmente no 

Campus da Saúde, conforme a seguinte distribuição:  

 TABELA 1 – NÚMERO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

 

 Faculdade de Medicina 4 

   Escola de Enfermagem 1 

 Hospital das Clínicas 9 

 Apoio e Infraestrutura 13 

 TOTAL 27 
 

Obs.: VER ANEXO 1 – MAPA DE LOCAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

 

5 UNIDADES ACADÊMICAS: FACULDADE DE 
MEDICINA E ESCOLA DE ENFERMAGEM 

5.1 FACULDADE DE MEDICINA E ANEXOS 

A Faculdade de Medicina desenvolve suas principais atividades 

acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) e administrativas no 

Campus da Saúde e tem como sede o Edifício Oscar Versiani. 

Estão ligados às atividades desenvolvidas pela Faculdade de 

Medicina outros três  edifícios no Campus da Saúde: o prédio da 

Biblioteca J. Baeta Viana, o Prédio do Restaurante Universitário e 

Diretório Acadêmico (DA Medicina) e o prédio do Centro de 

Imagens, Biotério e Serviços Gerais do Campus.  

Criada em 05 de março de 1911, a Faculdade de Medicina foi à 

primeira da área fundada fora do litoral brasileiro. Em caráter 

provisório a Faculdade ocupou até a construção de sua sede na 

Avenida Mantiqueira (atual Avenida Alfredo Balena) concluída em 

1914 –- o primeiro  pavimento  do Palacete Thibau, edifício 

situado na Avenida Afonso Pena esquina com Rua Espírito 

Santo. Em abril de 1913 a escola passou a funcionar no primeiro 

pavilhão do novo edifício, inaugurado em 8 de setembro de 1914, 

projetado pelo arquiteto Francisco Izidoro Monteiro. Em 1935 foi 

concluído o primeiro prédio destinado à Biblioteca e que foi 

demolido em 1956 para construção do novo e atual edifício, 

projetado pelo arquiteto Rafaello Berti e inaugurado em 1966. 
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Ainda na década de 50 é construído o edifício que abriga o 

Diretório Acadêmico Alfredo Balena e o Restaurante 

Universitário, que foi ampliado na década de 60, com a 

construção do 2º pavimento, em função da necessidade de 

ampliação do restaurante, que passa a ocupar todo o pavimento 

térreo enquanto o diretório acadêmico ocupa o novo pavimento. 

O edifício ocupado pelo Biotério de Experimentação e Centro de 

Imagens Molecular foi concluído em 1968 e abrigou na década 

de 70 o biotério no 2º pavimento ,  o setor de manutenção – 

oficinas de mecânica, eletricidade, hidráulica e pintura -   e o 

necrotério do Hospital das Clínicas no pavimento térreo e uma  

garagem no semi-enterrado. Iniciado no final da década de 1950 

e concluído em 1967, o Edifício Oscar Versiani Caldeira também 

foi projetado pelo arquiteto Rafaello Berti e abriga ainda hoje a 

Faculdade de Medicina.  

Atualmente a Faculdade oferece três cursos de graduação – 

Medicina, Fonoaudiologia e Tecnologia em Radiologia – cinco 

especializações (pós-graduação lato sensu) – Gastroenterologia 

Pediátrica; Pneumologia Pediátrica; Medicina do Adolescente; 

Cardiologia Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica e oito 

programas de  pós-graduação stricto sensu  - Mestrado e 

Doutorado: Cirurgia e Oftalmologia; Infectologia e Medicina 

Tropical; Medicina Molecular;Patologia;Saúde do Adulto; Saúde 

da Criança e do Adolescente; Saúde Pública;Saúde da Mulher. 

A população fixa da Faculdade de Medicina em abril/2011 era de 

3.991 pessoas, conforme a seguinte composição:  

TABELA 2 – POPULAÇÃO FIXA DA FACULDADE DE 

 

 

 

 

 

Professores Efetivos 367 
Professores Substitutos 14 
Funcionários Efetivos 113 
Funcionários Contratados 156 
Funcionários Hospital Clínicas 134 
Estagiários/Menores Cruz Vermelha 33 
Alunos de Graduação 2324 
Alunos de Pós-Graduação 850 
TOTAL 3.991 PESSOAS 
Fonte: Superintendência Administrativa da FM, em 14/11/2011. 

 

A Faculdade, assim como a Escola de Enfermagem, oferece, a 

cada semestre, cursos de extensão abertos a comunidade 

externa e de duração variável, para aperfeiçoamento técnico em 

assuntos correlatos na área de saúde. Em razão da oferta destes 

cursos existe uma população “flutuante” variável na faixa de 250 

usuários externos/dia - média de registro de cadastramento na 

portaria do Ed. Oscar Versiani no mês de abril/2011. 

EDIFÍCIO OSCAR VERSIANI: 

O edifício possui área de 23.843,20 m² e concentra as atividades 
de administração acadêmica, as salas de aulas e instalações 

http://www.medicina.ufmg.br/cpg/programas/cirurgiaoft/index.html
http://www.medicina.ufmg.br/cpg/programas/infectologia/index.html
http://www.medicina.ufmg.br/cpg/programas/infectologia/index.html
http://www.medicina.ufmg.br/cpg/programas/medicinamolecular/index.html
http://www.medicina.ufmg.br/cpg/programas/patologia/index.html
http://www.medicina.ufmg.br/cpg/programas/saude_adulto/index.html
http://www.medicina.ufmg.br/cpg/programas/saude_crianca/index.html
http://www.medicina.ufmg.br/cpg/programas/saude_crianca/index.html
http://www.medicina.ufmg.br/cpg/programas/saude_publica/index.html
http://www.medicina.ufmg.br/cpg/programas/saude_mulher/index.html
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laboratoriais de pesquisa e pós-graduação da Faculdade. Esse 
edifício é composto por três blocos com diferentes altimetrias: o 
bloco principal possui nove pavimentos e um subsolo, o bloco 
intermediário possui 3 pavimentos e um subsolo e  o bloco 
posterior possui 2 pavimentos e 2  subsolos. 

As salas de aula estão implantadas em diversos andares do 

edifício e apresentam capacidades distintas quanto ao número de 

assentos. Hoje as salas de aula se mostram insuficientes perante 

a demanda dos cursos. De forma a se suprir esse déficit, as salas 

de reuniões dos departamentos são utilizadas como salas de aula 

para grupos menores. 

Além de todas as unidades administrativas da Faculdade 

encontram-se instalados nesse edifício os seguintes laboratórios 

de pesquisa: Laboratório de Triagem Neonatal para Doença 

Falciforme e outras Hemoglobinopatias; Laboratório de Genética 

e Biologia Molecular; Laboratório de Anatomia Patológica 

;Laboratório de Doenças Infecto parasitárias; Laboratório de 

Imunologia /Biologia Molecular; Laboratório de Hepatites Virais; 

Laboratório Erros Inatos do Metabolismo; Laboratório de 

Fisiopatologia Cirúrgica;Laboratório do Trato Gastrointestinal; 

Laboratório de Patologia Digestiva e Neuroendócrina;Laboratório 

de Nefropatologia; Laboratório de Hemotopatologia; Laboratório 

de Micobactérias; Laboratório de Doenças da Mama; Laboratório 

de Patologia Gástrica; Laboratório de Patologia 

Placentária/Fetal/Neonatal; Laboratório de Neurocirurgia; 

Laboratório de Diagnóstico Genético de Doenças 

Infecciosas;Laboratório de Pesquisa em Bacteriologia; 

Laboratório de Hematologia e Oncologia; Laboratório de 

Neurociências; Laboratório de Hematologia Molecular; 

Laboratório Multiusuários; Laboratório de Sorologia, Hematologia, 

Parasitologia e Microbiologia ( HC); Laboratório da Saúde da 

Criança e do Adolescente; Laboratório de Pesquisa em Malária; 

Laboratório de Pesquisa Oftalmo-Otorrino e Laboratório de 

Pesquisa em Endocrinologia. 

No primeiro subsolo encontram-se alocadas, mediante contrato 

de aluguel, unidades externas à universidade, como Banco do 

Brasil, Coopmed, Serviço de Reprografia, Nossacoop, Credicom 

e também o Laboratório do Movimento, ligado à Escola de 

Educação Física. No segundo subsolo, com acesso externo e 

independente, situam-se o Serviço de Necropsia e Necrotério do 

Hospital das Clínicas e o escritório da Fundep. No edifício Oscar 

Versiani também  funcionam outras unidades do Hospital das 

Clínicas que ocupam atualmente cerca de 800m² (alguns setores 

do laboratório central e parte do almoxarifado). 

Existe viabilidade construtiva para acréscimo de área nesse 

edifício, através do aumento de pavimentos nos dois blocos de 

menor altimetria, mediante a execução de reforços estruturais, 
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conforme consulta prévia informal realizada junto à um calculista. 

Esta alternativa de expansão possibilitou a elaboração de projeto 

arquitetônico e estrutural para a construção do quarto pavimento 

no bloco intermediário e do terceiro pavimento no bloco posterior. 

O projeto foi aprovado pela direção da unidade em 2008 e 

aguarda a viabilização dos recursos para a sua execução. 

No afastamento frontal do edifício, onde se localiza a praça de 

entrada e o busto do fundador da Faculdade, existe trecho de 

terreno que permite a construção de novo anexo da unidade, 

dentro dos parâmetros urbanísticos legais vigentes.  

 

  

Figuras 4a e 4b – Fotos do Edifício Oscar Versiani 

BIBLIOTECA J. BAETA VIANA: 

A Biblioteca ocupa área de 3.152,00 m², distribuídos em três 

pavimentos. Na área externa posterior do prédio situa-se o Horto 

Medicinal Frei Veloso, isolado por muros do restante do Campus. 

A baixa altimetria do edifício possibilita a sua substituição por 

outra edificação com maior área construída, como alternativa de 

expansão vertical dentro dos parâmetros legais vigentes. 

Entretanto, deve-se registrar que, o edifício hoje possui bom 

estado de conservação e encontra-se bem integrado ao restante 

do conjunto, conformando com as edificações vizinhas a Praça 

da Biblioteca - importante espaço de convivência desse Campus.  

Existe estudo preliminar arquitetônico de acréscimo de área no 

terceiro pavimento, na atual cobertura da edificação. 
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Figura 5a – Foto da Biblioteca J. Baeta Viana 

PRÉDIO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DIRETÓRIO 

ACADÊMICO DA MEDICINA: 

O edifício de dois andares com 1.333,24 m² de área total é 

ocupado no andar superior pelo Diretório Acadêmico Alfredo 

Balena, com área de 400,47 m2 e no nível térreo com 932,77 m2, 

pelo restaurante universitário, que oferece 1.250 refeições/dia, 

segundo informação da nutricionista responsável pelo 

restaurante.  

No DA existem salas para serviços administrativos, de reunião, 

de jogos e de descanso e ainda um amplo terraço. Naquele local 

também estão instalados uma cantina e um cabeleireiro - 

atividades negociadas diretamente com a coordenação do 

Diretório Acadêmico. 

Esse prédio situa-se em posição estratégica no Campus da 

Saúde, entre as duas unidades acadêmicas – Escola de 

Enfermagem e Faculdade de Medicina - próximo à Biblioteca. Por 

se tratar de edifício de apenas dois andares e área de projeção 

de cerca de 900,00 m2, pode ser substituído por outro com maior 

altimetria e maior área, capaz de abrigar outras atividades além 

das atuais. O local configura-se, portanto, como uma importante 

alternativa de expansão de área construída. 
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Figura 6a – Foto do Restaurante Universitário e do Diretório 

Acadêmico da FM 

CENTRO DE IMAGEM MOLECULAR,  BIOTÉRIO E SERVIÇOS 

GERAIS DA UFMG: 

O edifício possui três andares e 918,00 m² de área. O pavimento 

térreo tem área de 319,41 m² onde está instalado o Centro de 

Imagens Molecular que integra o Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia – Medicina Nuclear (INCT-MM) da Faculdade de 

Medicina. O Biotério está localizado no 2º pavimento, possui área 

de 457,38 m² e está diretamente vinculado ao Centro de 

Pesquisa da Faculdade de Medicina.  O subsolo possui 141,20 

m2 de área e está em reforma para receber o Núcleo Avançado 

da Divisão de Logística de Suprimentos e Serviços Operacionais 

(DLO), responsável pelo controle do estacionamento e a Divisão 

de Segurança Universitária (DSU), setores ligados a Pró-Reitoria 

de Administração. Hoje o DLO e DSU ocupam provisoriamente 

duas salas no segundo pavimento, junto ao Biotério.  No subsolo 

também será instalada a oficina de manutenção para aparelhos 

óticos. 

 

A recente instalação do Centro de Imagem Molecular no nível 

térreo praticamente inviabilizou a substituição desse edifício por 

outra construção no mesmo local, com maior altimetria e maior 

área construída. 
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Figura 7a– Foto do prédio do Centro de Imagem Molecular e 

Biotério 

5.2 ESCOLA DE ENFERMAGEM  

A Escola de Enfermagem Carlos Chagas (EECC) foi criada em 7 

de julho de 1933 pelo Decreto Estadual nº 10.952, durante o 

governo de Olegário Maciel. O seu primeiro período foi de 1933 a 

1968, que corresponde à fundação da Escola e sua subordinação 

administrativa à Secretaria de Educação e Saúde Pública do 

Estado de Minas Gerais (1933-1949). Após 1949 a Escola de 

Enfermagem foi subordinada à Faculdade de Medicina da UFMG 

(1950-1968). O segundo período, a partir de 1968 aos dias atuais 

corresponde a sua desanexação da Faculdade de Medicina, que 

ocorreu em 28 de fevereiro de 1968, quando passou a ser 

denominada Escola de Enfermagem da Universidade Federal de 

Minas Gerais – EEUFMG. A partir da desanexação, a Escola 

sofreu alterações passando a ter a mesma autonomia de gestão -

administrativa, financeira e de ensino – que as demais Unidades 

da UFMG1.  

A unidade ocupa edifício com 6.456,10 m2 de área construída, 

distribuídos em dois blocos: O bloco Norte, mais antigo, com seis 

pavimentos e o bloco sul, inaugurado em 2006, com cinco 

pavimentos, construído em função da expansão da oferta de 

vagas na graduação (com a criação do curso de nutrição) e pós-

graduação (com a criação do doutorado em enfermagem).  

                                                           
1 Fonte: www.enf.ufmg.br/centrodememoria - Acesso em 06/06/2011 

 

http://www.enf.ufmg.br/centrodememoria


 
PLANO DIRETOR  - CAMPUS DA SAÚDE 

(Versão Preliminar para aprovação – JULHO DE 2013) 
 

18 
 

 

A Unidade desenvolve suas atividades acadêmicas (ensino, 

pesquisa e extensão) e administrativas no Campus da Saúde. 

Atualmente a unidade oferece três cursos de graduação - 

Enfermagem, Nutrição e Gestão de Serviços de Saúde – quatro 

especializações (pós-graduação lato sensu) - Enfermagem 

Obstétrica, Enfermagem Hospitalar, Saúde Coletiva e Formação 

Pedagógica em Educação Profissional e pós-graduação stricto 

sensu - Mestrado e Doutorado.   

A população da Escola de Enfermagem em abril/2011 era de 

1533 pessoas, conforme a seguinte composição: 

TABELA 3 – POPULAÇÃO FIXA DA ESCOLA DE 

 

 

 

 

 

Professores Efetivos 85 
Professores Substitutos 6 
Funcionários Efetivos 45 
Funcionários Contratados 16 
Alunos de Graduação 978 
Alunos de Pós-Graduação 406 
Bolsistas/Estagiários (não alunos da 

 

4 
Estagiários da Cruz Vermelha 6 
TOTAL 1.546 

 
Fonte: Superintendência Administrativa da EE, em 14/11/2011. 

 

A Escola oferece a cada semestre cursos de extensão abertos a 

comunidade externa e de duração variável, para aperfeiçoamento 

técnico em assuntos correlatos da área de saúde. Em razão da 

oferta destes cursos existe uma população “flutuante” variável e 

de difícil mensuração.  

O aumento da oferta de cursos de graduação e pós-graduação, 

ocorrido nos últimos anos, gerou o aumento da população 

discente e docente e problemas de ocupação na unidade. 

Atualmente existe demanda de salas de aula, gabinetes de 

professores e locais para pesquisa e extensão, sendo 

necessários novos laboratórios de experimentação nutricional, 

práticas de enfermagem e de gestão. Apoiado nos recursos 

disponibilizados para a Unidade pelo “Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI)” foi elaborado projeto arquitetônico de 

expansão, para atender a essas demandas, com a proposta da 

construção de um novo anexo, com cerca de 1140,00 m2 de 

área, em cinco pavimentos no total (Pilotis e quatro pavimentos). 

O novo edifício, denominado ANEXO LABORATÓRIOS, será 

locado ao lado do bloco sul, no platô onde hoje existe o 

estacionamento dos carros oficiais.   

Também existe estudo preliminar de arquitetura para edifício com 

cerca de 1186,00 m2 de área, semi-enterrado, a ser locado 

paralelo ao muro divisório com a Faculdade de Ciências Médicas, 

onde hoje existe a “rampa da enfermagem”. O edifício teria dois 
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pavimentos cobertos e um nível descoberto para uso como 

estacionamento. O nível intermediário seria destinado ao uso de 

serviços comuns do Campus da Saúde e o pavimento mais 

inferior estaria no nível da cantina atual da unidade e poderia ser 

de uso misto (serviços e estacionamento).  Este projeto é 

independente do projeto do Anexo dos laboratórios. 

 
Figura 8a – Foto do prédio da Escola de Enfermagem 

 

6 UNIDADE ESPECIAL: HOSPITAL DAS CLÍNICAS  

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 

é um hospital universitário, público e geral que realiza atividades 

de ensino, pesquisa e assistência, sendo referência no sistema 

municipal e estadual de saúde no atendimento aos pacientes 

portadores de patologias de média e alta complexidade. O 

Complexo do Hospital das Clínicas (HC) ocupa área total 

construída de 62.903,76 m2 e é campo de ensino para os cursos 

Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Nutrição, 

Farmácia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, 

Tecnologia em Radiologia e Nutrição.   

A Faculdade de Medicina da UFMG, desde 1911, época de sua 

fundação, utilizou como hospitais escola para a formação dos 

seus alunos a Santa Casa de Belo Horizonte, o Instituto Raul 

Soares, o Hospital São Geraldo (atual ambulatório São Geraldo), 

o Instituto do Radium (atual Ambulatório Borges da Costa), o 

Pavilhão de Neurologia (atual Anexo Oswaldo Costa), o Pavilhão 

Carlos Chagas (onde se localiza atualmente o Ambulatório Jenny 

Faria), os Hospitais de Pronto Socorro (atuais Mara Amélia Lins e 

Hospital João XXIII), o Hospital Escola da Cruz Vermelha (atual 

Hospital Semper) e o Hospital São Vicente de Paulo (atual prédio 

principal do Complexo Hospitalar das Clínicas). Somente em 21 

de agosto de 1928, foi inaugurado o atendimento do Hospital das 
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Clínicas, constituído a partir do agrupamento de algumas clínicas 

ao redor da Faculdade de Medicina da UFMG. Nesse mesmo 

ano, foi iniciada a construção de um prédio central. Um destes 

hospitais escola, o São Vicente de Paulo, foi doado pela 

Congregação das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo à 

Faculdade de Medicina de Minas Gerais em 1931. A doação do 

prédio São Vicente de Paulo, realizada com o consentimento do 

governo estadual, condicionava-se à construção de um pavilhão 

destinado ao atendimento infantil a ser integrado ao Hospital. Em 

1950 a Fundação Rockefeller doou á Faculdade de Medicina da 

UFMG, verba para a construção do Pavilhão Alfredo Balena, 

fundamentada no conceito vigente nos Estados Unidos desde 

1890 de que as Faculdades de Medicina deveriam manter e 

gerenciar seu próprio hospital de ensino. O prédio deste pavilhão 

foi então construído ao lado do Hospital São Vicente de Paulo, 

que na ocasião, já abrigava as clínicas pediátrica e urológica. Em 

1955 estas unidades, passaram a ser chamadas de Hospital das 

Clínicas. Em 1962, o antigo prédio São Vicente de Paulo foi 

demolido para a construção dos demais blocos que hoje 

compõem o prédio principal do Hospital das Clínicas. Em 1968, a 

reforma universitária impôs profundas alterações na estrutura 

orgânica da UFMG, substituindo o sistema de cátedras pela 

estrutura departamental, modificando de forma significativa as 

estruturas de poder acadêmico, repercutindo nas relações da 

Faculdade de Medicina com o Hospital das Clínicas. No inicio dos 

anos 70 a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), com a 

ajuda da Fundação Kellogs, financiou a construção no Hospital 

das Clinicas, do primeiro CTI do Brasil. Em 1976, além do prédio 

principal, o Hospital das Clínicas incluía o Pavilhão de Neurologia 

(atual anexo Oswaldo Costa), o Pavilhão Carlos Chagas (onde se 

localiza atualmente o Instituto Jenny Faria) e os Ambulatórios 

Bias Fortes, Orestes Diniz, São Geraldo, São Vicente (Pediatria), 

e Borges da Costa. Neste ano, o Hospital das Clínicas tornou-se 

administrativamente independente da Faculdade de Medicina, 

sendo denominado Hospital das Clínicas da UFMG, adquirindo 

diretoria geral própria escolhida pelo Reitor e com regimento 

interno específico2. 

Atualmente o complexo hospitalar é formado por um edifício 

central, o Hospital São Vicente de Paulo e sete prédios anexos 

para atendimento ambulatorial: Ambulatório Bias Fortes,  

Ambulatório Osvaldo Costa, Ambulatório São Vicente, Hospital 

Borges da Costa, Hospital São Geraldo,  Ambulatório Orestes 

Diniz, e o Instituto Jenny de Andrade Faria de Atenção à Saúde 

                                                           
2 Fonte: Assessoria de Planejamento do Hospital das Clínicas. 

Data: 2009  

 

http://www.medicina.ufmg.br/
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
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do Idoso e da Mulher, além da Moradia dos Médicos Residentes 

(Anexo Maria Guimarães), de propriedade e gestão da Fump, 

localizado em terreno externo ao Campus, não incluído nesse 

documento.   

A população fixa do Hospital das Clínicas em fevereiro de 2010 

era de 7498 pessoas, conforme a seguinte composição:  

TABELA 4 – POPULAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

 

 

 

 

 

Funcionários UFMG 1826 
Funcionários FUNDEP 985 
Bolsistas 42 
Cruz Vermelha 37 
Autônomos 718 
Docentes 437 
Estudantes 2.996 
Residentes 

 

304 

 

Estagiários 153 
TOTAL 7498 PESSOAS 

Fonte: VDRH- HC/UFMG (fevereiro 2010),  

em www.hc.ufmg.br – acesso em 14/12/2011 

EDIFÍCIO SÃO VICENTE DE PAULO (HC): 

O Edifício é composto de 3 blocos A, B e C, que totalizam 

39.731,00 m² de área construída.  O  Bloco “A”, com 9 pisos, foi o 

primeiro a ser erguido nos meados de 1940, hoje denominado Ala 

Oeste. O Bloco “B“, com 11 pisos, veio a seguir, construído em 

1950, denominado atualmente Ala Norte e Sul. O Bloco “C”, hoje 

Ala Leste, com 13 pisos teve o inicio de sua construção em 1960 

e o término em 1990. Durante todo este período, o hospital tem 

passado por mudanças e reformas para atender às demandas e 

às novas necessidades de ordem institucional e de adequação as 

mudanças tecnológicas e normativas, o que resulta em 

permanente processo de adaptações internas e que não 

interferem no espaço comum das unidades. Também ocorreram 

nos últimos anos algumas intervenções externas no edifício que 

resultaram em acréscimos de área construída e modificação de 

sua volumetria. Os mais recentes acréscimos de área são 

relativos ao novo Pronto-Atendimento (P.A.) e a Ressonância 

Magnética. O pronto-atendimento teve o acréscimo de 866,85 m2 

de área aprovado pela Secretaria Municipal de Regulação 

Urbana (SMARU) em 2006. A ampliação da área de 

Imagenologia para a instalação da ressonância magnética tem 

382,71 m2 e foi projetada posteriormente a regularização de 

2006, não tendo sido o projeto arquitetônico submetido à 

aprovação junto à SMARU. Está sendo elaborado projeto 

arquitetônico para a portaria do novo Laboratório Central, ao lado 

do bloco do Pronto-Atendimento, o que exigirá a reforma da 

antiga portaria existente e provável acréscimo de área para o 

atendimento da demanda atual daquele laboratório. Atualmente o 

Hospital tem 360 leitos de internação, 49 leitos de observação e 

http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/conheca_estrutura.html
http://www.hc.ufmg.br/
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65 para tratamento intensivo, totalizando 474 leitos. O SND 

produz 1.300 refeições/dia.  

 

Figura 9a – Foto do edifício São Vicente de Paulo (HC). 

ANEXO HOSPITAL BIAS FORTES: 

Construído pelos detentos do Presídio de Neves, a despeito de 

ter sido concebido para ser um hospital para tratamento de 

tuberculose, nunca foi utilizado para este fim. Em 1969 foi cedido 

à Faculdade de Medicina pelo Governo do Estado de Minas 

Gerais, tendo em vista a demanda que a Faculdade de Medicina 

tinha de melhor organizar seus ambulatórios de pediatria e clínica 

médica. O edifício possui 7 pavimentos e um subsolo e 6.686,38 

m² de área construída. O SAME – Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística - de todo o complexo do HC está localizado no 1º. 

Andar e subsolo desse edifício. 

Esse ambulatório recebe grande fluxo de pacientes que se 

concentram na área externa junto à portaria principal e 

imediações, causando desconforto aos usuários e interferências 

nos fluxos existentes. Não existe espaço adequado e 

dimensionado para a espera do atendimento, o que configura 

uma importante demanda de solução arquitetônica.  

 

Figura 10a – Foto do Hospital Bias Fortes 
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ANEXO HOSPITAL BORGES DA COSTA: 

O até então denominado Instituto Rádio teve sua pedra 

fundamental colocada em 5 de Dezembro de 1920, junto à 

Faculdade de Medicina, em terreno situado entre a Rua 

Pernambuco e as avenidas Mantiqueira e Americana, em área 

originalmente pertencente ao Parque Municipal.  Foi inaugurado 

em setembro de 1922, tendo se constituído no primeiro hospital 

oncológico do Brasil. Em 1967, já com o atual nome de Hospital 

Borges da Costa, foi incorporado ao patrimônio da UFMG. A 

partir de 1977 começa a ser desativado sendo posteriormente 

fechado. De 30 de outubro de 1980 a 12 de setembro de 1998 o 

edifício antigo é utilizado como moradia estudantil provisória 

abrigando cerca de 120 estudantes da UFMG. A partir de 1999, 

durante dois anos de estudos, discussões e levantamentos de 

necessidades foi formulado um programa para sua adaptação a 

Hospital-Dia vinculado ao complexo do Hospital das Clínicas, 

tendo sido revitalizado e reinaugurado em 2003.  Atualmente 

sedia o atendimento ambulatorial de endocrinologia adulto, 

oncologia, hematologia adulto e criança, cirurgia ambulatorial e 

psiquiatria.  

O prédio possui 4.775,00 m² de área e é tombado pelo Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

(IEPHA).  O edifício principal, de maior valor cultural, é composto 

por vários blocos separados (tipo pavilhonar), unidos por uma 

circulação central, constando de um único pavimento junto ao 

acesso principal e de dois pavimentos nas demais áreas 

O anexo construído por volta de 1950, com dois pavimentos e 

aproximadamente 1000,00 m2 total de área – cerca de 500,00 

m2 de projeção – é ocupado atualmente por unidades do 

Laboratório Central do HC. Este anexo possui estrutura 

independente e apresenta valor histórico e arquitetônico menos 

significativo, tendo recebido indicação de demolição do IEPHA, 

na ocasião do restauro da edificação.  Configura-se assim, como 

um trecho do edifício que poderá ser substituído por edificação 

com maior altimetria e área construída, desde que atenda aos 

requisitos legais e as diretrizes de tombamento estabelecidas 

pelos órgãos vigentes. 
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Figura 11 – Foto do Hospital Borges da Costa 

ANEXO HOSPITAL SÃO GERALDO: 

Importante unidade do Complexo Hospitalar das Clínicas da 

UFMG, tendo sido inaugurado em 1920 como sede da 

assistência e formação de recursos humanos nas especialidades 

médicas de Otorrinolaringologia, Oftalmologia e Fonoaudiologia. 

Até a sua agregação ao hospital das Clinicas em 1928, 

denominava-se Hospital São Geraldo, atuando exclusivamente 

como unidade assistencial em Oftalmologia, sendo utilizado pela 

Faculdade de Medicina como campo de estágio para os seus 

alunos de graduação. O edifício de 3.261,40 m² de área 

construída está sendo reformado, com a expansão de trecho 

próximo a via de carga e descarga do HC. Após a conclusão de 

sua reforma e expansão o edifício terá 4.049,00 m2, distribuídos 

nos quatro pavimentos existentes, nova portaria principal e serão 

reformadas as fachadas - a depender do aporte de recursos. 

Hoje existe um conflito de fluxos entre pedestres, veículos de 

passeio e carga e descarga no entorno desse Hospital e que 

põem em risco os usuários desse ambulatório. Esta situação é 

agravada em muito devido à sua localização interna ao Campus 

da Saúde e ao perfil dos usuários, muitos deles com deficiência 

visual.   
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Figura 12a – Foto do Hospital São Geraldo 

INSTITUTO JENNY DE ANDRADE FARIA DE CUIDADO DO 

IDOSO E SAÚDE DA MULHER: 

O Ambulatório Carlos Chagas foi inaugurado na década de 50 

como ambulatório de Doenças Tropicais e pertencia à Faculdade 

de Medicina realizando atendimentos de doenças infecto-

contagiosas. Em 1980, foram iniciadas atividades assistenciais na 

área da saúde da mulher, constituindo-se em importante unidade 

de referência em ginecologia, planejamento familiar, mastologia, 

oncologia ginecologia e pré-natal de alto risco. Em 2008 o prédio 

foi demolido, e em seu lugar construído o Ambulatório Jenny 

Faria de Andrade, onde atualmente é realizado o atendimento à 

saúde do idoso e da mulher. O prédio atual tem 5.078,80 m² de 

área construída em seis pavimentos (térreo e mais cinco 

pavimentos) e é importante referencia de qualidade espacial 

existente no complexo do Hospital das Clínicas.  

Existe projeto de passarela de pedestres coberta, para a ligação 

desse edifício com o edifício São Vicente de Paulo, através do 

futuro prédio do anexo 8.  

Está sendo elaborado projeto arquitetônico de acréscimo de área 

construída com cerca de 77,00 m2 de área sobre a laje da 

marquise do edifício, para uso como copa e refeitório de 

pacientes.  
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Figura 13 – Foto do Instituto Jenny de Andrade Faria 

AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA OSWALDO COSTA: 

Foi criado em 1975 e destina-se á assistência ambulatorial de 

dermatologia geral e de doenças de pele específica como 

hanseníases, psoríase e oncologia cutânea, dentre outras.  

O prédio com afastamento frontal em relação à rua possui dois 

pavimentos e área total construída de 908,25 m2. Trata-se de 

uma construção sólida, com pé-direito alto, de 3,85m e razoável 

condição de conforto ambiental, entretanto devido as suas 

características construtivas, está ultrapassado tecnologicamente. 

Sua projeção de 450,00 m2 possibilita a substituição do prédio 

existente por edificação com maior altimetria e, 

consequentemente, com maior área construída. 

 

Figura 14 – Foto do Ambulatório de Dermatologia Oswaldo Costa. 
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AMBULATÓRIO SÃO VICENTE DE PAULO: 

O Ambulatório São Vicente, que concentra o atendimento 

ambulatorial pediátrico e de adolescentes, foi reinaugurado em 

outubro de 2007 após reforma do espaço físico e estruturação 

espacial, com a criação de ambientes mais lúdicos e acolhedores 

aos pacientes e familiares. Foram realizados também adaptações 

no prédio que garantiram a acessibilidade de pacientes 

portadores de necessidades especiais. 

 

Figura 15  – Foto do Ambulatório São Vicente de Paulo 

ANEXO 8 - EDIFÍCIO DE APOIO: 

Projetado em um espaço intersticial existente entre algumas 

edificações do Campus da Saúde (o Edifício São Vicente de 

Paulo, o Hospital São Geraldo, o Instituto Jenny de Andrade Faria 

e o prédio do DO/DPFP/DEMAI), o mais novo anexo do HC terá 3 

pavimentos e um subsolo, totalizando 1933,6 m2 de área. O 

pavimento térreo, com acesso pela via interna de carga e 

descarga do HC, terá espaços relacionados ao processo de 

coleta e separação dos resíduos, um vestiário feminino para o 

pessoal da limpeza (terceirizados), uma oficina da Engenharia 

Hospitalar para conserto de equipamentos eletrônicos e o 

almoxarifado do DO, esse último com acesso pelo nível do 

subsolo, através de uma escada. O 1º pavimento irá alojar os 

vestiários masculino e feminino do HC (hoje instalados no 8º 

andar, ala norte).    O 2º pavimento terá 10 salas de aula e um 

auditório com capacidade para cerca de 70 pessoas, para apoio 

das atividades de docência desenvolvidas no Hospital. No 

subsolo foi projetado um almoxarifado para o HC (hoje localizado 

na Faculdade de Medicina), uma sala para a gerência de 

resíduos, casa de bombas e reservatório d`água. 

Este edifício permitirá importante interface entre agentes do fluxo 

de resíduos do Campus da Saúde, sendo o destino temporário de 

aproximadamente 54 toneladas /mês de resíduos de classes 

variadas (A4-Risco biológico, B-Químicos, D - Comuns e E-
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Perfuro Cortantes ) até a coleta pela SLU. A coleta dos resíduos 

depositados neste local irá intensificar o fluxo de carga e 

descarga na via interna de acesso localizada entre a Ala Oeste 

do HC e o Hospital São Geraldo.  

O projeto arquitetônico do edifício foi realizado após a 

regularização urbanística em 2006 e não foi submetido à 

Secretaria Municipal de Regulação Urbana (SMARU).  A 

implantação do prédio não atende aos parâmetros urbanísticos 

vigentes em relação aos afastamentos do edifício das demais 

edificações existentes, o que possivelmente comprometerá a sua 

regularização urbanística.  

A obra desse edifício foi retomada em agosto de 2011, após 

paralisação de alguns meses por falta de recursos. O objetivo da 

direção do HC é concluir o trecho do térreo até março/2013 para 

a transferência do depósito de resíduos.  

AMBULATÓRIO ORESTES DINIZ: 

Construído como uma extensão da área física do Ambulatório 

Bias Fortes (ABF), o Ambulatório Orestes Diniz foi estruturado 

como uma unidade assistencial distinta daquele ambulatório, a 

partir da estruturação no local do Serviço de Doenças Infecciosas 

e Parasitarias do HC/UFMG.  

Atualmente é administrado pela Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte e é atendido também pelos médicos do Hospital das 

Clínicas.  

 

Figura 17 – Foto do Ambulatório Orestes Diniz 

7 EDIFICAÇÕES DE APOIO E INFRAESTRUTURA 

CASA DE MÁQUINAS AR CONDICIONADO E GRUPO-

GERADOR (HC): 

Construção onde estão localizados os dois chillers mais antigos 

do HC, duas torres de refrigeração, a bomba d`água, a central de 

ar comprimido industrial, a casa de mistura de gases 
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hospitalares, a central de vácuo hospitalar e o  boiler do sistema 

de aquecimento de água. 

Em seu entorno foram erguidas construções provisórias do 

almoxarifado do HC e almoxarifado do DEMAI, com cobertura em 

telha de fibrocimento. Essas construções precárias contribuem 

para a degradação ambiental do local e devem ser removidas o 

mais breve possível, quando for viabilizado novo local para o seu 

funcionamento.   

DO, DP e DEMAI:  

Construído em duas etapas, o prédio ocupado pelo 

Departamento de Obras (DO) e Departamento de Projetos (DP) 

possui 422,30 m2 de área total. O térreo possui 247,80 m2 de 

área construída e o pavimento superior 174,50 m2. A diferença 

de área é relativa à construção provisória dos vestiários e 

banheiros dos operários, entre o trecho novo e o antigo. No 

pavimento superior estão os escritórios do Departamento de 

obras (DO), Projetos (DP) e parte do Departamento de 

manutenção e infraestrutura (DEMAI).  

Essa construção também poderá ser substituída por edificação 

com maior altimetria e, consequentemente, com maior área 

construída. Se houver a incorporação dessa área do terreno ao 

trecho onde se localiza o ambulatório de dermatologia, será 

possível a construção de um prédio com projeção de cerca 

550,00 m2 de área.  

 

Figura 19 – Foto da edificação ocupado pelo DO e DP 

PORTARIA DE OBRAS E DEMAI: 

Construções contínuas e unidas com o prédio do Ambulatório de 

Dermatologia, tem 144, 70 m2 de área no total, em dois 

pavimentos. A construção localizada junto à testada do terreno é 

de madeira e funciona como portaria de acesso as obras. A 

construção mais interna é em alvenaria e é ocupada pelo DEMAI. 
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A área também poderá ser incorporada junto às áreas do prédio 

do DO/DP e ambulatório de dermatologia para a construção de 

edificação de maior porte. 

 

Figura 20  – Foto da Portaria das Obras e da construção ocupada 

pelo DEMAI 

FARMÁCIA DAS VOLUNTÁRIAS e ENGENHARIA 

HOSPITALAR: 

Construção precária em alvenaria, cobertura de fibrocimento e 

avarandado em madeira, com 148,00 m2 de área, ocupada 

atualmente pela Engenharia Hospitalar e pela Farmácia das 

Voluntárias. Essas construções somadas ao depósito provisório 

de resíduos e abrigos da espera do atendimento do Hospital Bias 

Forte formam um conjunto de construções precárias que 

contribuem para a diminuição da taxa de permeabilidade do 

terreno, aumento da taxa de ocupação e degradação ambiental. 

Recomenda-se que estas construções sejam retiradas o mais 

breve possível para liberar o terreno e permitir a recuperação 

paisagística naquele trecho do Campus, relocando-se os setores 

ali existentes.   

ENGENHARIA HOSPITALAR (OFICINA MECÃNICA E 

SERRALHERIA):  

Construção desmontável com 160,00 m2 de área, em estrutura e 

cobertura metálicas, construída recentemente para viabilizar a 

desocupação do nível térreo do Biotério para a reforma da área 

hoje ocupada pelo Centro de Imagem Molecular. Como opção de 

local definitivo para o seu funcionamento existe projeto 

arquitetônico de subdivisão do pé-direito da área das oficinas, 

localizada no subsolo do Biotério, o que demandaria o 

rebaixamento do nível de piso daquele subsolo e do terreno em 

seu entorno (trecho hoje entre o biotério e o depósito provisório 

de resíduos). 

A localização da atual edificação compromete a ambiência do 

local, obstrui a perspectiva do transeunte da importante via de 

pedestres existente. Além disso a edificação também  contribui 
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para a diminuição da taxa de permeabilidade do terreno, aumento 

da taxa de ocupação e degradação ambiental. 

DEPÓSITO PROVISÓRIO DE RESÍDUOS (HC): 

Antigo galpão utilizado pela manutenção do Campus, o atual 

depósito provisório tem 192,84 m2 de área, em pavimento único 

de alvenaria e cobertura de fibrocimento. Localiza-se  entre o 

Hospital Bias Fortes, Instituto Jenny Faria e o prédio do 

Biotério/Centro de Imagem Molecular.  

A qualidade da construção, dimensão e localização não justificam 

sua permanência em local estratégico junto a Via de pedestres de 

ligação à Alameda Álvaro Celso. Além disto, esta edificação teve 

a indicação de demolição na regularização urbanística obtida em 

2006, não tendo sido computada a sua área construída no calculo 

de área total construída no Campus.  

Com a sua demolição e o rebaixamento do terreno junto ao 

prédio do biotério seria possível, além de um melhor 

aproveitamento das áreas das oficinas, também a realização de 

projeto paisagístico que aumente a área permeável, melhore as 

condições de acessibilidade e conforto dos usuários.  Junto com 

a demolição indicada para as duas edificações descritas 

anteriormente, configura-se como importante possibilidade de 

liberação do terreno e recuperação ambiental.  

PORTARIA PRINCIPAL (PORTARIA 1): 

Inaugurada em 2002, a portaria principal do Campus da Saúde 

possui 78,20 m2 de área, espaço para os vigilantes, copa e 

sanitário. Existem duas entradas de veículos, a primeira utilizada 

pelos veículos de carga e visitantes e a segunda, utilizada pelos 

veículos de passeio, autorizados a estacionar dentro do Campus.  

GRUPO-GERADOR E ESTERILIZAÇÃO DA CME (HC): 

A construção que abriga o grupo-gerador tem 43,50 m2 de área e 

está localizada na área externa do Hospital voltada para a 

Avenida Bernardo Monteiro.   Próxima a esta construção, existe 

uma ampliação da Central de Material Esterilizado (CME) 

somente no pavimento relativo ao subsolo da Ala Leste e que 

abriga atualmente o processo de esterilização por ETO (Óxido de 

Etileno). Esse processo descarta material altamente 

contaminante e será encerrado em breve pelo HC, pois precisa 

ser estabilizado em tanque de ácido sulfúrico instalado em área 

externa contígua a esta ampliação. No local, está prevista 

reforma sem acréscimo de área, para abrigar a esterilização por 

Sterrad – processo à base de Peróxido de Hidrogênio e que não 

tem lançamento de poluentes, nem apresenta problemas aos 

operadores.  
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ABRIGO GLP:  

Construção com 26,7m2 de área, existente próxima ao 

Restaurante Universitário.  Abriga cilindros de GLP para uso 

exclusivo do Restaurante Universitário. Foi reformado como parte 

das benfeitorias feitas na praça onde se situa, quando da 

demolição do antigo reservatório de concreto que existia no local. 

A área construída e o afastamento da edificação foram 

determinados pelas exigências de segurança do Corpo de 

Bombeiros para utilização e armazenamento do GLP. 

CASA DE MÁQUINAS AR CONDICIONADO (HBC): 

Construção em alvenaria, com 19,0 m2 de área, localizada junto 

ao muro divisório do terreno com o Hospital do IPSEMG e que 

atende ao Centro Cirúrgico do Hospital Borges da Costa (HBC). 

Em seu entorno localizam-se também construções provisórias 

utilizadas pelo DO e DEMAI, tais como: Refeitório, copa de 

funcionários, almoxarifado, carpintaria, marcenaria e pintura. Ao 

todo essas construções somam uma área aproximada de 

143,0m². Além dessas construções também existe um vestiário 

de funcionários do DO e DEMAI com área de 106,0m², construído 

em alvenaria de blocos aparentes de concreto e cobertura em 

calhetão, de caráter mais definitivo. 

DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE RESÍDUOS (FM): 

A construção em alvenaria com 10,8 m2 de área é atualmente 

utilizada pela Faculdade de Medicina para a guarda temporária 

de resíduos comum, pois volume produzido não é comportado 

pelo abrigo existente.  Localizada junto ao muro divisório do 

terreno com o Hospital do IPSEMG, próxima ao Hospital Borges 

da Costa. Possivelmente não será mais utilizado para este fim 

após a liberação do novo depósito de resíduos no anexo 8 do 

HC.  

GUARITA DO ESTACIONAMENTO: 

Construção em alvenaria, com 6,7m2 de área, localizada na 

porção mais a oeste do estacionamento principal.  Funciona 

como posto de controle do estacionamento e das cancelas de 

saída do Campus. Possui apenas bancada de apoio para o vigia. 

8 ÁREAS LIVRES 

8.1 PRAÇAS, LARGOS E PÁTIOS 

PRAÇA DA FACULDADE DE MEDICINA: 

Situada defronte ao Edifício Oscar Versiani,  junto ao acesso 

principal do Campus da Saúde, o espaço funciona como o adro 

da Faculdade de Medicina, onde ocorre freqüentemente a 

concentração de alunos nos horários de entrada e saída dos 

turnos de aulas. O canteiro central conforma rotatória utilizada 
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para o embarque e desembarque de passageiros, junto ao 

acesso principal da Faculdade. Existem árvores e arbustos 

plantados no canteiro central e dois laterais, mas o espaço é 

desprovido de mobiliário urbano, o que talvez contribua para a 

sua não utilização como espaço de permanência prolongada. O 

local é muito exposto aos pedestres e veículos em trânsito pelo 

Campus, sendo o preferido para a instalação de faixas e outros 

elementos de comunicação que não contribuem positivamente 

com a paisagem.     

 

Figura 29 - Foto da Praça da Faculdade de Medicina 

PRAÇA DA BIBLIOTECA: 

Situada em posição estratégica dentro do Campus, junto às 

unidades acadêmicas e edificações de uso comum é um animado 

espaço de convivência e descanso. A ambiência é garantida pelo 

sombreamento das árvores de grande poste ali existentes. O 

espaço é dotado de bancos e lixeiras, constituindo-se em 

importante local de permanência e convivência de alunos, 

funcionários e o público em geral.  

O anfiteatro junto ao restaurante universitário é muito utilizado 

como área de estar, entretanto cria um estreitamento do espaço e 

prejudica a circulação dos pedestres no trecho mais próximo da 

biblioteca. Nesse local também existem conflitos espaciais 

decorrentes das longas filas para o acesso ao Restaurante 

Universitário, na hora do almoço.  

O sombreamento excessivo prejudica o crescimento e até mesmo 

a existência de plantas e vegetação rasteira nos canteiros. 

Também o tipo de enraizamento das raízes das árvores contribui 

para o não crescimento de plantas e forrações. Dessa forma os 

canteiros estão quase todos na terra batida, decorrente do 

pisoteio dos transeuntes indisciplinados.  

É recomendável a elaboração de projeto arquitetônico e 

paisagístico que contribua para a consolidação da Praça como 

importante espaço livre do Campus da Saúde, com vocação para 
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Praça de Serviços, onde hoje existe o Restaurante Universitário, 

o Banco do Brasil e em breve, uma cantina da Faculdade de 

Medicina. Devem ser projetados novos ambientes de estar e é 

indicada a demolição do trecho do anfiteatro que causa o 

estrangulamento da circulação dos pedestres, paralelo ao prédio 

da Biblioteca (trata-se de um arrimo de contenção do talude e 

arremate dos degraus).  O anfiteatro poderá ser mantido, com 

modificação no desenho original, prevendo-se o arremate de 

cada degrau junto ao nível equivalente do talude, fazendo uma 

suave transição para o passeio, no nível inferior.   O projeto 

deverá prever a especificação de seixos e/ou britas nos canteiros, 

para a sua recomposição paisagística, mantendo-se a 

permeabilidade do terreno.  

PRAÇA DO ANFITEATRO, DEFRONTE A ESCOLA DE 

ENFERMAGEM: 

Espaço reformado em 2007 é um local de permanência muito 

utilizado na hora do almoço, localizado ao lado do Restaurante 

Universitário, no lado oposto à Praça da Biblioteca. Situado 

defronte a escola de Enfermagem o local é muito freqüentado por 

alunos daquela unidade.  

LARGO DO HOSPITAL BORGES DA COSTA: 

Amplo espaço aberto localizado na frente do Hospital Borges da 

Costa, delimitado pelo muro divisório com o Hospital do IPSEMG 

e os fundos do prédio da Biblioteca. Possui um jardim central, 

utilizado como rotatória dos veículos e jardins próximos aos 

muros da divisa. Não é local de permanência prolongada e não 

possui, à exceção das lixeiras, qualquer mobiliário e/ou 

equipamento urbano. O local é hoje utilizado intensamente como 

estacionamento e seus canteiros são importantes trechos 

permeáveis do terreno.  

Esse espaço é de vital importância para a preservação da visada 

do Hospital Borges da Costa, única edificação tombada pelo 

IEPHA no Campus da Saúde, conforme citado anteriormente.  

PÁTIO FRONTAL DO HC: 

Área com cerca de 685,00 m2 entorno da Ala Leste do HC, 

dividida por esse bloco do edifício em dois espaços abertos e 

distintos: O maior deles é um pátio localizado na área do 

afastamento frontal do edifício, junto à testada da Avenida 

Bernardo Monteiro e Alameda Álvaro Celso, com forma irregular 

e cerca de 500,00 m2 de área. Delimitado pela Ala leste e o bloco 

do Pronto-Atendimento. No local existem algumas construções da 

infraestrutura do HC e cinco dutos metálicos de descarga da 

exaustão da lavanderia, vindos do segundo subsolo. O 

fechamento da área para as duas vias é feito através de gradil 

metálico, com cerca de dois metros de altura.  Existe portão de 

acesso para a Alameda Álvaro Celso, utilizado no abastecimento 
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da Farmácia do Hospital e controlado pelo posto de vigilância no 

vértice do terreno, onde existe uma guarita de fibra de vidro.  

O outro trecho de espaço livre localiza-se entre a Ala Leste do 

HC e o ambulatório de Dermatologia, tem cerca de 185,00 m2 de 

área e acesso pela Alameda Álvaro Celso. Junto ao gradil existe 

um portão metálico, utilizado como acesso direto à Lavanderia do 

HC na manutenção dos equipamentos daquele setor. O piso de 

toda área é cimentado, não existindo tratamento paisagístico e, 

portanto, a área não contribui com a taxa de permeabilidade do 

terreno.  Atualmente os dois espaços encontram-se tumultuados 

pela movimentação das obras do Laboratório Central e Pronto-

Atendimento, sendo utilizados como canteiro das obras.  O local 

é vulnerável e o gradil é transponível, apresentando risco de 

segurança principalmente ao Hospital das Clínicas. Esta condição 

parece que foi agravada após a execução da laje de cobertura do 

Pronto-Atendimento, que permite o acesso às janelas do primeiro 

andar da Ala Sul do HC 

O local merece tratamento arquitetônico e paisagístico que defina 

uma mediação com o espaço público, em razão de sua grande 

visibilidade da rua. 

LARGO DO HOSPITAL SÃO GERALDO: 

Localizado entre o Hospital São Geraldo e a Faculdade de 

Medicina o local possui grande fluxo de pedestre e configura-se 

como importante percurso de pedestres dentro do Campus.  

O local não possui áreas permeáveis e merece tratamento 

arquitetônico e paisagístico.   

8.2 ESTACIONAMENTOS 

ESTACIONAMENTO PRINCIPAL:  

Situa-se contíguo à portaria principal do Campus da Saúde 

possuindo área aproximada de 800m² e capacidade de 352 

vagas para carros, sendo 03 destinadas aos Portadores de 

Necessidades Especiais e 52 vagas para motocicletas. É o único 

estacionamento que possui vagas para motos. As vias principais 

são pavimentadas em asfalto e concreto e as maior parte das 

vagas possui pavimentação em brita, a exceção do trecho em 

frente da biblioteca. Esse estacionamento caracteriza-se pela 

presença marcante de vegetação de  grande porte, com 

predominância da espécie Fícus elástica e desempenha papel 

importante na garantia da permeabilidade do solo, devido às 

áreas britadas. 
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Constantemente podem ser observadas bicicletas amarradas aos 

postes localizados próximos da portaria principal, indicativo da 

demanda de estacionamento desse tipo de veículo.  

O projeto geométrico e de sinalização do estacionamento é 

baseado no projeto para o “Sistema Viário e Estacionamento” de 

19/04/2002, realizado por empresa especializada, custeado com 

os recursos do Campus da Saúde. Este projeto foi adequado pelo 

Arq. Brasil em 2003, ajustando-se o desenho ao modelo atual.  

Atualmente a circulação de veículos sob a passarela da entrada 

principal da Faculdade de Medicina foi fechada devido às obras 

de reforma de suas fachadas, o que implicou na alteração dos 

fluxos de veículos no Campus. Como consequência hoje a faixa 

de acumulação de veículos junto à cancela de controle de acesso 

ao estacionamento foi reduzida para a metade de sua 

capacidade. Atualmente não existe sistema automatizado de 

cancela em operação, existindo a espera acumulativa de veículos 

que são controlados pelo vigilante no posto junto à cancela que, 

monitora, via rádio, a liberação visual de vaga. Este método de 

gerenciamento do estacionamento tem gerado conflitos espaciais 

na via principal de acesso ao Campus, com a acumulação de 

veículos na área externa, nos horários de entrada, principalmente 

por volta das 08h00 horas. Existe a previsão de brevemente ser 

implantado sistema automatizado de controle de acesso de 

veículos, após a licitação de compra de hardware e software 

especializados.  Cabe aqui ressaltar a necessidade de se realizar 

um diagnóstico especifico para o estacionamento e sistema viário 

do Campus, cujo resultado deverá anteceder preferencialmente a 

implantação do novo sistema de controle. Isto porque o 

diagnóstico poderá apontar para a necessidade de readequação 

do projeto geométrico e localização das cancelas, como exemplo.  

 

Figura 34– Foto do Estacionamento Principal 

ESTACIONAMENTO ENTORNO DA ESCOLA DE 

ENFERMAGEM: 

Situado no entorno daquela unidade possui capacidade para 29 

automóveis, distribuídos ao longo da principal via de acesso e a 
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via interna de acesso ao estacionamento de carros oficiais - 

localizado ao lado do bloco sul.  A via principal é asfaltada e a 

secundária tem pavimentação poliédrica. O pátio destinado ao 

estacionamento dos carros oficiais do Campus da Saúde tem 

capacidade para  14 vagas. No nível térreo da unidade, entre o 

bloco sul e norte existem 10 vagas, metade delas reservadas aos 

visitantes.  

 

Figura 35 – Foto do estacionamento no entorno da Escola de 

Enfermagem 

ESTACIONAMENTO ENTORNO DO HOSPITAL BORGES DA 

COSTA: 

Situa-se no espaço frontal ao Hospital Borges da Costa e possui 

capacidade para 99 automóveis. As vias principais são 

pavimentadas em asfalto e as vagas se desenvolvem paralelas 

ou a 90 graus, contíguas às mesmas e em torno do jardim 

central, que cumpre papel de rotatória. 

 

Figura 36 – Foto do estacionamento no entorno do Hospital 

Borges da Costa 
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ESTACIONAMENTO NO ENTORNO DO HOSPITAL SÃO 

GERALDO: 

Situado entre o prédio da Faculdade de Medicina e o Hospital 

São Geraldo, possui capacidade para 11 automóveis  (rotativo)  e 

nove vagas para carros oficiais, além de uma vaga para 

ambulância.   

Possui a conformação de um largo, totalmente pavimentado em 

asfalto. As vagas se desenvolvem paralelamente às edificações, 

no centro do espaço e a 90 graus junto dos prédios, sendo que 

as existentes junto ao prédio da Faculdade de Medicina são 

destinadas aos visitantes. As demais vagas são destinadas aos 

veículos de passeio credenciados.  

O trecho também é usado intensamente por pedestres, existindo 

conflitos entre veículos de passeio, veículos de carga e 

transeuntes. Existe tráfego de veículos especializados até a 

Nossacoop e o necrotério, ambos localizados na Faculdade de 

Medicina, na extremidade do espaço. Eventualmente ocorre o 

acesso de ambulância até o Centro de Imagem Molecular, no 

prédio do Biotério.   

 O tipo de pavimentação impermeável agrava a condição de 

escoamento da água de chuva e gera desconforto aos usuários. 

Essa questão somada aos conflitos de fluxos e o pouco 

sombreamento do espaço são características facilmente 

observáveis.  

Recomenda-se a elaboração de projeto arquitetônico e 

paisagístico, que priorize o pedestre e a acessibilidade, a fim de 

promover a melhoria qualitativa do espaço.  
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Figura 37  – Foto do estacionamento no entorno no Hospital São 

Geraldo 

9 FLUXOS E ACESSOS 

Existem fluxos internos de pedestres, veículos de passeio, de 

carga e ambulâncias que utilizam vias de pedestres e/ou de 

veículos. Abaixo estão destacados os acessos, vias, locais de 

carga e descarga e fluxos especializados: 

Obs.: VER ANEXO – MAPA DE ACESSOS, VIAS INTERNAS DO 

CAMPUS DA SAÚDE  

9.1 ACESSOS  

Existem quatro locais de acesso ao Campus da Saúde: dois para 

veículos e pedestres e outros dois exclusivos de pedestres. Os 

veículos utilizam a portaria principal e a saída do estacionamento, 

ao lado do Hospital João XXIII. Os pedestres também têm a 

opção do acesso pela Alameda Vereador Álvaro Celso e o portão 

existente entre a Faculdade de Ciências Medicas e a Escola de 

Enfermagem. Este último frequentemente é fechado por questão 

de segurança, conforme a orientação da Comissão Permanente 

do Campus da Saúde. 

Dentro do Campus da Saúde a circulação de pedestres mostra-

se desordenada: existem calçadas próximas aos edifícios que 

não constituem um sistema capaz de interligar todas as 

edificações do Campus, ocasionando a utilização das vias para 

automóveis pelos pedestres.   
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Todos os automóveis e motocicletas  que  têm acesso ao 

Campus, o fazem pela portaria principal, onde existe um controle 

de acesso.  

O acesso de veículos de carga é feito pela portaria principal.  

Existe ainda, um acesso para carga e descarga de materiais 

específicos para as obras do Hospital das Clínicas e dos 

ambulatórios pela alameda Álvaro Celso, onde existe um pátio 

entre os edifícios ocupados pelo DO/DP e DEMAI. 

O acesso de veículos para abastecimento da Farmácia do 

complexo hospitalar é feito através de um pátio existente na 

esquina da alameda  Álvaro Celso e avenida  Bernardo Monteiro. 

Medidas ainda devem ser tomadas, principalmente referentes à 

sinalização podotátil, de forma a possibilitar a todos os edifícios 

situados no Campus da Saúde condições de acessibilidade 

universal. 

 

Figura 38 – Foto do acesso de pedestres na Alameda Álvaro 

Celso. 

9.2 VIAS 

As vias internas ligam as edificações do Campus às 

portarias existentes na Av. Alfredo Balena e possibilitam acesso 

dos carros aos estacionamentos. 

 

VIAS DE PEDESTRE: 

As vias internas utilizadas pelos automóveis são também usadas 

intensamente por pedestres, existindo conflitos entre veículos de 



 
PLANO DIRETOR  - CAMPUS DA SAÚDE 

(Versão Preliminar para aprovação – JULHO DE 2013) 
 

41 
 

 

passeio, veículos de carga e transeuntes. A impermeabilidade da 

superfície resulta no escoamento superficial de volume não 

desprezível de água de chuva e conseqüente desconforto dos 

usuários. Essa questão somada aos conflitos de fluxos e o pouco 

sombreamento do espaço são características facilmente 

observáveis.  

Existem calçadas interligando os diversos edifícios e criando um 

percurso exclusivo para pedestres. 

Recomenda-se a elaboração de projeto arquitetônico e 
paisagístico, que priorize o pedestre e a acessibilidade, a fim de 
promover a melhoria qualitativa do espaço. 

9.3 FLUXO DE RESÍDUOS 

Os resíduos gerados no campus saúde somam aproximadamente 

14.430 litros/dia, conforme dados de agosto/2011. Os resíduos 

gerados pelas três unidades são os seguintes: Grupo A (risco 

biológico),  Classe A1 (infectante, autoclavado anteriormente, 

recolhido pela SLU até o aterro sanitário), volume de 383 

litros/dia, Classe A3 (peças humanas encaminhadas ao Cemitério 

da Saudade para sepultamento), volume aproximado de 26 

litros/dia e Classe A4 (infectante, sem  necessidade de 

tratamento prévio), recolhido pela SLU até o aterro sanitário),  

volume aproximado de 7.297litros/dia;  Grupo B - Resíduos 

químicos  (lâmpadas fluorescentes recolhidas pela Recitec para 

reciclagem e demais pela Serquip para incineração), volume 

aproximado  de 388 litros/dia; Grupo D - Resíduos comuns, 

volume aproximado de 1.656l/dia, divididos em destinados ao 

aterro sanitário e os destinados à reciclagem, recolhidos pela 

COMAP, Comunidade Associativa para Reciclagem de Materiais 

da região da Pampulha e Grupo E – Resíduos perfuro-cortantes, 

destinados ao aterro sanitário,  volume aproximado de 397 

litros/dia. 

 (ver anexo – MAPA COM O FLUXO DE RESÍDUOS DO 
CAMPUS DA SAÚDE) 

10 INFRAESTRUTURA 

10.1 INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

 (mapa com entradas de energia, localização das subestações, 
tanques de gases medicinais e caminhamento das tubulações até 
o HC/FM e Borges, entrada de água e reservatórios principais e 
também indicar a galeria de água pluvial antiga da Enfermagem 
ao Borges) 

- ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Existem 06 entradas de água potável para atender a todo o 

campus, sendo distribuídas da seguinte forma: 01 entrada 

exclusiva para o Ambulatório Dermatologia (que se encontra 

desativada, sem leitura, mas ainda sem pedido de baixa na 
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COPASA), 01 exclusiva para o DP/DO/DEMAI, 01 exclusiva para 

o Ambulatório Orestes Diniz, 01 que atende o Ambulatório São 

Vicente de Paulo, Hospital Borges da Costa e Hospital Bias 

Fortes, e outras 02 que atendem o Hospital das Clínicas e deriva-

se também para o restante do campus. 

Hoje existe apenas uma medição para o Campus e se utiliza o 

sistema de rateio por unidade, o que gera distorções como no 

caso do Restaurante Universitário que provavelmente arca com 

um custo menor do que o consumo real.   

- ESGOTO: o cadastro das instalações existentes é antigo e 
encontra-se bastante desatualizado. 

- DRENAGEM PLUVIAL: No Campus da Saúde ocorrem 

problemas de drenagem pluvial o que exigirá a compra de projeto 

global de drenagem pluvial para toda a área do Campus 

contemplando a solução da captação de água oriunda da 

Avenida Alfredo Balena, localizada em cota superior ao terreno 

do Campus. O projeto também deverá solucionar a drenagem 

das áreas pavimentadas e das águas hoje acumuladas no trecho 

da Escola de Enfermagem, na cota mais baixa do terreno. 

O lençol freático em todo o Campus é muito superficial existindo 

pontos em que existe afloramento da água, conforme ocorre 

próximo do Hospital Bias Fortes e ocorreu no Instituto Jenny 

Faria.  Se possível o projeto de drenagem pluvial também deverá 

solucionar a questão do descarte destas águas oriundas dos 

afloramentos existentes.   

Na região da Escola de Enfermagem existe uma galeria 

abobadada em tijolos cerâmicos, com fluxo de água contínuo e 

que caminha no sentido do Parque Municipal. Esta galeria possui 

03 pontos de visita catalogados dentro do campus da saúde, o 

que nos permitiu estimar seu caminhamento. A princípio sugere-

se que este caminhamento coincide, em parte, com o da alameda 

que fazia a ligação do Instituto Rádio (atual Borges da Costa) à 

avenida Mantiqueira (atual avenida Prof. Alfredo Balena). 

O primeiro ponto de visita foi feito recentemente, em função da 

possibilidade de interferência desta galeria com a obra do Anexo 

de Laboratórios da Escola de Enfermagem. Este se encontra 

próximo do arrimo do bloco sul da Enfermagem, nas 

proximidades da elevação nordeste deste bloco  e tem sua 

geratriz superior aproximadamente a 2,0m abaixo do terreno 

neste ponto, sendo que o nível d’água fica aproximadamente a 

3,0m abaixo do terreno natural neste ponto. O 2º ponto de visita 

já existia e fica lindeiro ao muro de divisa com o Hospital da 

Previdência do Estado, próximo ao Depósito Temporário de 

Resíduos da Faculdade de Medicina. Sua geratriz superior fica 

em torno de 5,0m abaixo da cota do terreno da região e o nível 

d’água fica em torno de 6,0m abaixo da cota deste terreno. O 3º 
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ponto aflora no passeio público da alameda Álvaro Celso, em 

frente ao Ambulatório de Pediatria São Vicente de Paulo. 

- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES E ILUMINAÇÃO 

DOS ESPAÇOS COMUNS: 

- ENERGIA: Existem atualmente 16 medições de energia no total 

do Campus, sendo distribuídas da seguinte forma: 03 medições 

para o Hospital das Clínicas, 01 para o Ambulatório 

Dermatologia, 01 para o Hospital Borges da Costa, 01 para o 

Instituto Jenny de Andrade Faria, 02 para o Hospital São Geraldo 

(sendo que apenas 01 encontra-se em uso), 01 para o Hospital 

Bias Fortes, 01 para o Ambulatório Orestes Diniz, 02 para a 

Faculdade de Medicina, 01 para a Biblioteca Baeta Viana, 01 

para o Restaurante Universitário e Diretório Acadêmico da 

Medicina e 01 para a Escola de Enfermagem. 

Existe demanda frequente e crescente para aumento das cargas 

de energia devido às recorrentes instalações de aparelhos de ar 

condicionado de conforto e para atender demandas por salas 

limpas ou ainda para a refrigeração de alguns equipamentos 

médico-hospitalares. 

No Campus existem 02 Quadros Gerais de Baixa tensão - 

QGBT’s – sendo 01 na Faculdade de Medicina (1º subsolo), 03 

no Hospital das Clínicas, 01 na Escola de Enfermagem, 01 no 

Hospital Borges da Costa, 01 no Hospital Bias Fortes, 01 no 

Instituto Jenny de Andrade Faria, 01 na Biblioteca Baeta Viana e 

01 no Restaurante Universitário/D.A.  

Existem 03 geradores instalados no Campus, sendo um instalado 

no2º subsolo da Faculdade de Medicina  (destinado a 

alimentação elétrica da Sala de Freezeres, dos elevadores, da 

sala de exames do centro de Imagem Molecular  e da sala dos 

servidores) e 02 geradores para o bloco principal do Hospital das 

Clínicas, que abastecem todas as áreas críticas de suporte à vida 

dentro do HC. 

Os espaços comuns do Campus, constituído por vias, calçadas e 

praças ,  hoje estão mal iluminados e comprometem a segurança 

patrimonial dos bens públicos e privados, como também a 

segurança pessoal de usuários. 

- TELEFONIA: 

A entrada principal fica no prédio principal do Hospital das 
Clínicas e de lá deriva-se para todas as demais unidades do 
campus saúde. 

- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA): As edificações do Campus da Saúde 
estão desprotegidas, existindo pára-raios apenas nas edificações 
construídas ou reformadas recentemente como o Bloco Sul da 
Escola de Enfermagem, o Instituto Jenny Faria e o Ambulatório 
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Borges da Costa.  Nos demais edifícios como o Hospital das 
Clínicas e Faculdade de Medicina o sistema está desatualizado. 

- GASES MEDICINAIS. 

A central de gases medicinais situa-se em pátio com acesso pela 

alameda Álvaro Celso, por onde o caminhão faz o abastecimento. 

Este pátio está localizado entre o Instituto Jenny de Andrade 

Faria e o DP/DO/DEMAI. Neste local encontram-se os tanques de 

nitrogênio líquido, óxido nitroso e oxigênio. A central de ar 

comprimido e vácuo clínico situa-se na edificação da Casa de 

Máquinas de Ar Condicionado e Grupo Gerador do HC, ao lado 

da ala norte do prédio principal. 

Os gases medicinais abastecem o prédio principal do Hospital 

das Clínicas, o Ambulatório Dermatologia, O Instituto Jenny de 

Andrade Faria, o Hospital Borges da Costa e o Hospital São 

Geraldo. 

Existe uma demanda reprimida para instalação de pontos de ar 

comprimido nos expurgos do Hospital Bias Fortes. 

Existe um conflito no caminhamento da rede de gases medicinais 

na região do prédio da Engenharia Hospitalar e fundos da 

Faculdade de Medicina, onde a rede passa aérea sobre a via de 

pedestres e veículos, caracterizando-se objeto de impacto visual 

na região e expondo as tubulações a problemas de manutenção 

das fachadas às quais estas se encontram fixadas. 

 

- CALDEIRAS DO HC 

As caldeiras a óleo são responsáveis pela geração de vapor para 

as autoclaves da CME e lactário, além de fornecer água quente 

para as lavadoras na lavanderia hospitalar e para os chuveiros 

das enfermarias da ala leste. São em nº de 03 e atuam todos os 

dias, entre 06:00hs e 22:00hs. Após as 22:00hs, como os banhos 

diminuem de intensidade e a CME passa a funcionar em regime 

de plantão, entra em funcionamento apenas uma pequena 

caldeira elétrica, situada nas imediações externas entre as alas 

leste e norte do HC. O combustível das caldeiras é o óleo BPF, 

que fica armazenado em 2 tanques de 5.000l cada. Seu 

abastecimento é feito por caminhão tanque em períodos 

regulares e sua localização, bem como das caldeiras, fica no 

pátio de serviços entre a ala oeste do HC e a fachada principal do 

Hospital Anexo São Geraldo. O emprego deste tipo de caldeira 

tem gerado emissão de poluentes atmosféricos (fuligem e fumaça 

enegrecida) através de chaminé dutada até a platibanda da ala 

oeste. O conjunto de caldeiras possui sistema de cata-fuligem, 

mas é visivelmente ineficiente, haja visto a fumaça. Outro fator 

que impacta negativamente é o ruído gerado. A área não possui 

isolamento acústico e será necessário prever algum tipo de 

abafador para amenizar o incômodo. Atualmente, encontra-se em 

processo de especificação, para aquisição pela Engenharia 

Clínica, de 03 novas caldeiras em sistema bi-combustível (óleo e 
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gás GLP). Esta substituição vem de encontro aos condicionantes 

ambientais exigidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

para liberação da Licença de Operação do Hospital das Clínicas 

e Ambulatórios. Com tudo, será preciso implantá-las em novo 

local, uma vez que a legislação atual solicita afastamentos 

maiores das edificações vizinhas e o conjunto de novas caldeiras 

e tanques de óleo serão ainda maiores que os atuais instalados. 

 

- PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

O prédio principal do Hospital das Clínicas teve projeto 

recentemente aprovado pelo Corpo de Bombeiros e encontra-se 

em fase de orçamentação para viabilizar as adequações 

necessárias. Dos ambulatórios, apenas o Instituto Jenny de 

Andrade Faria e o Anexo Ambulatório de Pediatria São Vicente 

de Paulo têm projeto recentemente aprovado e executado. O 

Anexo Hospital São Geraldo tem projeto de incêndio aprovado e 

as instalações vêm sendo executadas conforme projeto. Porém, 

como se trata de reforma que está sendo feita em etapas, 

somente parcialmente é possível verificar o cumprimento do 

projeto de combate a incêndio. Os demais ambulatórios (Anexo 

Hospital Bias Fortes, Anexo Dermatologia Oswaldo Costa, Anexo 

Hospital Borges da Costa e Anexo Ambulatório Orestes Diniz) 

não possuem projeto de incêndio atualizado e aprovado nem 

executado. 

 

- SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL: 

Atualmente há empresas  terceirizadas fazendo o serviço 

- SINALIZAÇÃO: 

(ver anexo  – INFRAESTRUTURA):  

11 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

As formações superficiais consistem, fundamentalmente, de 

canga de minério e depósitos aluvionares. Depósitos 

coluvionares e de talus são de ocorrência localizada, embora de 

grande relevância geotécnica, conforme sondagens geotécnicas 

executadas para realização de obras no Campus Saúde. A 

presença de aterro argilo-arenoso é uma constante nas primeiras 

camadas de cobertura do solo e vão até profundidades de 

aproximadamente 3,0 m na porção de terreno lindeira à Alameda 

Vereador Álvaro Celso. O Nível d’água já se mostra presente logo 

abaixo dessa cota (entre as cotas -3,05m e -5,90m). Por ocasião 

da execução do Edifício do Centro de Cuidados do Idoso e Saúde 

da Mulher, inaugurado em 2010, foi necessária a execução de 

rebaixamento do lençol freático e construção de poço raso com 

bomba submersa, para extravasamento desta água de subsolo. 

Aproximadamente na cota -5,0m a sondagem nos mostra uma 

camada de argila silto arenosa com pedregulhos grossos, 
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consistência rija a dura e de cor avermelhada, mais uma vez 

atestando sobre a presença da canga de minério depositada pela 

erosão da Serra do Curral. Aproximadamente entre as cotas -

15,0m e -18,0m o perfil estratigráfico começa a dar mostras de se 

aproximar da rocha sã, com a presença de solo de alteração de 

rocha areno siltoso muito compacto, cor cinza. Nas proximidades 

da cota -17,0m e -18,0m encontramos topo de rocha pouco 

fraturada. A perfuração encontra rocha sã, através de sondagem 

rotativa, na cota de -23,0m. 

Na região entre a Faculdade de Medicina e Anexos Bias Fortes e 

Borges da Costa, a camada de aterro diminui para cerca de 42 

cm, e o nível d’água se apresenta ainda elevado, nas 

proximidades da cota -2,60m. Nas proximidades desta cota já se 

encontram também a camada sedimentar, com a canga de 

minério e os matacões (hematita) aparecendo em grande 

quantidade, até as proximidades da cota -7,0m. O topo rochoso 

será encontrado nas proximidades da cota -19,0m. A sondagem 

pelo método SPT realizada no pátio entre o Anexo São Vicente e 

o Anexo Borges da Costa indica camada de aterro da ordem de 

1,8m e o impenetrável a percussão na cota -8,60m, sem 

presença de água.  

No fundo da Escola de Enfermagem o nível d’água volta a se 

apresentar em cotas bastante superficiais - na ordem de 2,0m de 

profundidade - e o terreno até a cota -5,30m apresenta-se como 

aterro. Na região onde se localiza atualmente o Bloco Sul da 

Escola de Enfermagem, a camada de aterro é de 

aproximadamente 2,50m, apresentado a seguir, uma camada de 

pedregulhos de minério e matacões até a cota -6,0m. O nível 

d’água se apresenta em torno da cota -4,50m.  

Junto à avenida Professor Alfredo Balena, onde se localiza a 

Ressonância Magnética do HC, os furos de sondagem SPT 

mostram o nível d’água em torno de 7,0m abaixo da cota 

superficial do terreno. Existe uma camada de aterro com, 

aproximadamente, 1,20m de profundidade, que pode ter se 

apresentado em função do lançamento do grade de arruamento 

da avenida. O furo de sondagem é interrompido nas 

proximidades da cota -12,0m onde se lê nas amostras coletadas 

uma areia muito siltosa, pouco argilosa, com veios de arenito, 

presença de pedregulhos finos a grossos e medianamente 

compacta a muito compacta. Na região do Anexo São Geraldo, 

na parte mais central do campus, as sondagens também 

encontraram aterro em camadas próximas de 1,50m de 

profundidade, sendo que o nível d’água se apresentou perto da 

cota -4,50m.  

No tocante ao aqüífero, apresenta cota heterogênea, mas que se 

encontra em praticamente todo o subsolo do Campus. 
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Fonte: Relatórios de Sondagem executados no Campus Saúde e 

HTTP://ivairr.tripod.com/area.htm acesso em 02/06/2011. 

(ver anexo 4 – MAPA DE CONDIÇÕES GEOLÓGICAS)  

12 DADOS FÍSICOS  

Área do terreno: 60.864,79 m2 (Obs.: Inclui o trecho do terreno 
ocupado pelo Hemominas) 

Área total construída (*):107.175,69 m2 

Estacionamento - número de vagas existentes: 528 vagas para 
automóveis (incluindo 10 de diretoria, 3 de deficiente e 12 do 
rotativo) e de 52 para motocicletas. Fonte: Núcleo DLO/Campus 
Saúde em 10/04/2013. 

Número de edificações existentes: 27 

Permeabilidade: 12.061,75 m2 

A permeabilidade é atendida dentro das taxas através dos 
seguintes dispositivos: Praças, canteiros, jardins, 
estacionamentos com brita.   

Parâmetros legais : 

Zoneamento : ZCBH 

Coeficiente de aproveitamento: 2,7 

Coeficiente de permeabilidade : 20% 

Área máxima edificável conforme coef. de aproveitamento 
:164.334,93 M2 

Área total passível de construção : 31.814 m2 

Áreas construídas por edificação: 

FACULDADE DE MEDICINA 

Área total: 29.246,44 m2. 

 

EDIFÍCIO 

 

PAVTOS 

 

USO 

 

ÁREA 
CONSTRUÍDA 

 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

Edifício  

Oscar 
Versiani 

11 

Salas de 
aulas  

Gabinetes, 
Laboratório

s, 
Auditórios,

Áreas 
administrati

vas e de 
apoio 

acadêmico 

23.843,20 m2 

Razoável. 
Fachadas 

reformadas em 
2011 

Biblioteca 
J. Baeta 
Viana 

3 Biblioteca 3.152,00  m2 Bom 

Biotério e 
Centro de 
Imagem 

 

2 

Laboratório
s; sala de 
preparo e 
exame; 

918,00  m2 
Bom 

internamente. 
Necessário 

rebocar e revestir 

http://ivairr.tripod.com/area.htm
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Molecular espera duas fachadas. 

Restaurant
e 
Universitár
io e 
Diretório 
Acadêmic
o 

2 

Restaurant
e; cozinha 
industrial; 
salão de 

jogos; 
cantina 

1.333,24  m2 Razoável. 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

Área total: 6.496,70 m2. 

 

EDIFÍCIO 

 

PAVTOS 

 

USO 

 

ÁREA 
CONSTRUÍDA 

 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

Bloco 
Norte 

6 

Salas de aula 
Laboratório de 

Informática 
gabinetes 
Auditórios 

Administrativo 

4.431,70 m2 

Bom. Fachadas 
reformadas em 

2006. Necessário 
reforma elevadores. 

Bloco 
Sul 5 

Salas de Aula, 
Laboratórios, 

Administrativo. 
2.065,00 m2 

Bom. Edifício 
inaugurado em 

2006. 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

Área total: 63.605,43 m2. 

 

EDIFÍCIO 

 

PAVTOS 

 

USO 

 

AREA 
CONSTRUÍDA 

 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

Edifício São  
Vicente de 
Paulo 

13 

Pronto-
Antendimento; 

Salas de 
Exame; 

Imagenologia; 
internação; 

Centros 
Cirúrgico e 
Obstétrico; 

CTIs; 
Farmácia; 

Almoxarifado; 
Administração. 

40.615,05 m2 

Regular. Ala 
Norte 

praticamente 
toda reformada. 
Ala Sul e Oeste 
sem reformas 
significativas. 

Hospital  

Bias Fortes 

7 
Atendimento 
Ambulatorial; 
Consultórios. 

6.686,38 m2 

Ruim. 
Necessária 

substituição das 
esquadrias, 
reforma da 

portaria, dos 
sanitários, troca 
dos pisos (tacos) 

internos e 
instalação de 

novo elevador. 
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Hospital 
Borges da 
Costa 

2 

 

Atendimento 
Ambulatorial, 
Hospital-Dia; 
Projeto Elsa; 
Consultórios, 

Bloco 
cirúrgico, Área 

preparo 
Citostático 

4.775,00 m2 

Bom.  
Restaurado em 

2003,  
internamente 

total e 
externamente 

apenas pintura. 
È necessário 
reformar as 
fachadas. 
Telhado 

reformado em 
2003. Obs. O 
anexo não foi 

reformado. 

Hospital  

São 
Geraldo 4 

Atendimento 
Ambulatorial, 
Consultórios, 
Internação; 

Bloco cirúrgico 

4.049,00 m2 

Em reforma. 
Executado para 
do acréscimo. É 

necessária a 
substituição das 

esquadrias 
existentes. 

Instituto 
Jenny de 
Andrade 
Faria 

6 
Atendimento 
ambulatorial; 
Consultórios. 

4.752,75 m2 

Muito Bom. 
Edifício 

inaugurado em 
2010. 

Ambulatório 
Oswaldo da 
Costa 2 

Atendimento 
Ambulatorial; 
Consultórios; 
Hospital-Dia; 

Centro 

908,25 m2 

Regular 
internamente. 
Externamente 

necessária 
reforma das 
fachadas e 

Cirúrgico telhado.  O bloco 
cirúrgico 
necessita 

reforma geral. 

Orestes  
Diniz 2 

Atendimento 
ambulatorial; 
Consultórios. 

601,00 m2 Não analisado. 

Ambulatório 
São Vicente 
de Paulo 3 

Atendimento 
ambulatorial; 
Consultórios. 

1.218,00 m2 

Muito Bom. 
Edifício 

reformado em 
2007. 

 

APOIO E INFRAESTRUTURA 

 

 

EDIFÍCIO 

 

PAVTOS 

 

USO 

 

AREA CONSTRUÍDA 

Casa Máquinas 
Ar 
Condicionado e 
Grupo-gerador 
do HC 

 

 

3 

Casa de 
máquinas  de 

ar 
condicionado, 
boilers para 

água quente e 
almoxarifado. 

 

474,60m2 



 
PLANO DIRETOR  - CAMPUS DA SAÚDE 

(Versão Preliminar para aprovação – JULHO DE 2013) 
 

50 
 

 

DO, DP e 

DEMAI 
 

 

 

2 

Abriga 
engenheiros, 

arquitetos, 
técnicos, 

encarregados 
e secretárias , 

além de 
almoxarifado e 

vestiário de 
pessoal da 

obra e 
manutenção. 

 

416,00m2 

Portaria de 

Obras e DEMAI 
 

 

2 

Arquivo morto, 
refeitório de 
operários da 

obra e 
manutenção, 

copa, 
ferramentaria 
e escritório de 
engenharia. 

 

150,00m2 

Farmácia das 

Voluntárias e 

Engenharia 

Hospitalar 
 

 

 

1 

 

Farmácia de 
distribuição de 
medicamentos 

gratuitos e 
escritório da 
engenharia 
hospitalar. 

 

148,00m2 

Engenharia 
 Oficina de 

equipamentos, 
 

Hospitalar  
 

1 pintura de 
mobiliário e 
manutenção 

de ar 
condicionado. 

Depósito 

Provisório de 

Resíduos (HC) 
 

 

1 

Abriga os 
resíduos 
comuns, 

infectantes e 
recicláveis, 

além do 
almoxarifado 

da engenharia 
hospitalar. 

 

193,00m2 

Portaria 

Principal do 

Campus 

(Portaria 1) 
 

 

1 

Portaria com 
guarita, 

sanitário e 
copa. 

 

78,20m2 

Grupo-Gerador 

da ala leste do 

Hospital das 

Clínicas  
 

 

 

1 

 

Grupo 
gerador. 

 

 

43,50m2 

Abrigo GLP  
 Central de gás 

para o 
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 1 restaurante 
universitário. 

25,73m2 

Casa Máquinas 

do Ar 

Condicionado 

do Hospital 

Borges da 

Costa 
 

 

 

1 

Casa de 
máquinas do 

centro 
cirúrgico do 
Borges da 

Costa. 

 

 

19,05m2 

Depósito 

Intermediário 

de resíduos da 

Faculdade de 

Medicina 
 

Guarita do 

Estacionamento 
 

 

1 

 

 

 

1 

 

Guarda de 
resíduos da 
faculdade de 

medicina. 

 

 

Pequena 
edificação 

com 01 posto 
de vigilância. 

 

10,80m2 

 

 

 

6,76m2 

 

13 NORMATIVAS 

As legislações em vigor, cujas determinações e parâmetros 

urbanísticos devem ser atendidos no planejamento físico do 

Campus da Saúde são as seguintes:  

• Lei 9959/2010 - Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do 

Solo no Município de Belo Horizonte  

• Lei 9725/2009 – Código de Edificações do Município de Belo 

Horizonte 

• Norma Brasileira ABNT NBR 9050 – dispõe sobre 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos.  

• Instrução Normativa nº01/2010  - Ministério do Planejamento 

- dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional . 

Para as edificações, de acordo com a especificidade do uso, 

deverão ainda ser observadas as seguintes normas: 

1. Resolução RDC 050 (ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária)  - dispõe sobre o regulamento 



 
PLANO DIRETOR  - CAMPUS DA SAÚDE 

(Versão Preliminar para aprovação – JULHO DE 2013) 
 

52 
 

 

técnico para planejamento, programação, elaboração 

e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde.  

2. Norma Técnica SLU/PBH Nº 002/2000 - estabelece 

as características de localização, construtivas e os 

procedimentos para uso do abrigo externo de 

armazenamento de resíduo sólido em edificações e 

em estabelecimentos de serviços de saúde. 

3. Resolução CNEN N°112/2011  - dispõe sobre o 

licenciamento de instalações radiativas que utilizam 

fontes seladas, fontes não-seladas, equipamentos 

geradores de radiação ionizante e instalações 

radiativas para produção de radioisótopos.  

4. Norma CNEN  NN 3.01/2005 – Diretrizes Básicas de 

Proteção Radiológica 

5. Norma CNEN  NE 6.05/1985 – Gerência de Rejeitos  

Radioativos em Instalações Radiativas. 

6. Norma Brasileira ABNT NBR 9077 – Saídas de 

Emergência de Edifícios 

7. Instrução Técnica IT- 08 COBOM/MG – Saídas de 

Emergência 

Conforme a Lei 6766/1996 e mantido na Lei 9959/2010, o terreno 

do Campus situa-se na ZCBH - Zona Central de Belo Horizonte - 

pertencendo também à ADE Hospitalar, constituindo-se de 03 

lotes : lote 02 com 52.523,29m²; lote 002y com  7.500m²  e o lote 

001y com 841,51m²  totalizando 60.864,79  m². 

Para a ADE Hospitalar não são previstos parâmetros de 

ocupação diferenciados, devendo ser adotados os parâmetros 

previstos para o respectivo zoneamento e/ou logradouros.  

 

A Lei 9959/2010 define para a zona na qual se situa o terreno um 

coeficiente de aproveitamento básico de 2,7 e máximo de 3,4  

possibilitando a construção de até xxxxx m² ,  considerando seu 

menor potencial. 

Por se situar na ZCBH, é possível o exercício da Transferência 

do Direito de Construir conforme artigo 6ª da citada lei, desde que 

provenientes desse mesmo zoneamento ou da Zona Hipercentral 

- ZHIP. 

Os afastamentos laterais e de fundos deverão seguir a seguinte 

fórmula: 

A = 2,30 + ( H - 12,00 )  b, onde 
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A = afastamentos laterais e de fundos mínimos, em metros, 

quanto aos pavimentos com altura H >12,00 m (doze metros); 

H = distância vertical, em metros entre a laje de cobertura de 

cada pavimento e a laje de piso do primeiro pavimento acima da 

cota altimétrica do passeio lindeiro ao alinhamento do lote. 

b = 8, para edificações na ZCBH e na ZA 

O afastamento entre blocos deverá ser o somatório dos 

afastamentos laterais mínimos de cada bloco. Atualmente 

existem construções cujos afastamentos transgridem o estipulado 

pela lei. 

A taxa de permeabilidade é de 20%, sendo que, de acordo com a 

LUOS (Art. 50, § 2º), pode-se impermeabilizar todo o terreno, 

desde que haja área descoberta - equivalente à área de 

permeabilidade mínima - dotada de vegetação, podendo essa 

área situar-se em área equivalente à permeável sobre lajes, 

jardineiras ou pavimentos elevados e seja construída caixa de 

captação e drenagem. 

 

Quanto á área de estacionamento, o artigo 56, em seu parágrafo 

9, prevê a possibilidade de flexibilização conforme abaixo: 

§ 9º - A exigência do número mínimo de vagas de 

estacionamento para edificações públicas 

destinadas ao uso institucional poderá ser 

flexibilizada, mediante parecer favorável do 

COMPUR ou do COMAM, conforme a hipótese.  

Ainda conforme o Art. 70  da mesma lei, as atividades 

hospitalares, consideradas empreendimentos de impacto,  

deverão ser licenciadas junto ao COMAM. 

13.1 ALTIMETRIA MÁXIMA PERMITIDA 

O imóvel pertence ao Conjunto Urbano Avenidas Alfredo Balena 

e Adjacências–Protegido pelo CDPCM-BH, através do processo 

número 010592229545 – Del.06/2001 – Publicação no DOM de 

04/12/2001. 

Conforme  “Carta de Informação do Grau de Proteção” emitida 

em 21/02/2008 pela Gerencia de Patrimônio Histórico Urbano 

(GEPH) da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana, 

existe restrição altimétrica de 27 metros para as novas 

edificações a serem erigidas no terreno do Campus da Saúde da 

UFMG. 

13.2 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

O anexo Hospital Borges da Costa é edificação tombada pelo 
IEPHA/MG em maio de 1981 e foi revitalizado em 2004 para 
retornar ao seu uso hospitalar original, pois havia sido ocupado 
pela moradia estudantil no período entre 1980 e 1998. 
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Inicialmente chamado de Instituto Rádio, teve sua pedra 
fundamental lançada em dezembro de 1920, em área 
originalmente pertencente ao Parque Municipal de Belo 
Horizonte, e foi inaugurado em setembro de 1922. Com a morte 
de seu idealizador em 1967, passa a se chamar Hospital Borges 
da Costa e em 1977 foi desativado. 

 A revitalização que ocorreu na edificação em 2004 objetivou 
restaurar as esquadrias, telhado, torre do reservatório, escada de 
madeira interna e recuperar as fachadas, além de revitalizar 
espaços internos adaptando-os às demandas e exigências atuais 
da Vigilância Sanitária. 

O projeto previa também a reforma do anexo mais moderno, 
construído radialmente e seguindo a orientação preexistente das 
outras alas e voltado para os fundos da faculdade de Medicina. 
Porém, muito embora não apresente expressividade estética, sua 
demolição/reforma não ocorreu e o que funciona atualmente no 
local é a coleta e a administração do laboratório central. 

14   PRINCÍPIOS CONCEITUAIS 

A elaboração deste plano se fundamenta nos seguintes 

conceitos: 

1 – O reconhecimento da estrutura física existente e da 

identidade de cada Unidade, identificando seus limites e 

potenciais de uso, de modo a consolidar usos conformes, 

repropor usos desconformes e reforçar a vocação dos diversos 

espaços livres e construídos do Campus; 

2 – A valorização dos espaços públicos, ampliando sua 

acessibilidade e seu uso qualificado; 

3 – O estímulo à criação de espaços e equipamentos 

compartilhados, de modo a otimizar recursos e reduzir a 

demanda por espaços físicos; 

4 – A definição de princípios de projeto e construção 

sustentáveis, que impliquem em redução do consumo de energia 

e água e ampliem a vida útil das edificações; 

5 – A otimização do aproveitamento do solo urbano, conciliada 

com a preservação do bosque existente; 

6 – A valorização do pedestre e do uso público em lugar do 

automóvel. 

15 DIRETRIZES PARA INTERVENÇÃO 

A – A clara diferenciação entre as Unidades Acadêmicas – 

Escola de Enfermagem e Faculdade de Medicina, Unidade 

Especial – HC –, edificações de uso coletivo, de apoio e 

infraestrutura, assegurando a identidade de cada uma e 

integrando-as a partir do tratamento das áreas livres; 

 B – O aprimoramento do desenho urbano das áreas livres, 

garantindo a acessibilidade conforme a norma NBR 9050/2004, a 
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sinalização geral, a iluminação das áreas livres, a permeabilidade 

do solo e a instalação de mobiliário urbano; 

 C – A consolidação da passagem pública existente entre o HC e 

a Faculdade de Medicina, organizando fluxos e diferenciando 

áreas de pedestres e veículos especiais. Para reforçar seu 

caráter público a edificação prevista sobre a passagem deverá 

guardar um espaço livre em pilotis de altura dupla; 

D – A consolidação da praça frontal à biblioteca como principal 

espaço coletivo de sociabilidade, reforçando usos no seu entorno 

que estimulem a permanência; 

 E -  A restrição a ocupações horizontalizadas de baixa altura, 

sendo obrigatório, nas novas edificações, a altura máxima 

permitida pelo gabarito definido pela PBH, preservando sempre 

que possível o uso público e aberto dos pavimentos térreos; 

 F – O pleno atendimento à Instrução Normativa 01 do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, acrescentando medidas 

de racionalização da construção, geração de energia por painéis 

fotovoltaicos e flexibilidade no uso dos espaços, a fim de ampliar 

a sua vida útil; 

G – Redução, a longo prazo, das áreas de estacionamento e 

ampliação das áreas de uso público, condicionada a autorização 

do COMPUR, assegurando o acesso e estacionamento de 

veículos imprescindíveis e restituindo à comunidade e à cidade 

um área verde relevante, aos modos de um parque urbano. 

H – A previsão de espaços para infraestrutura e áreas técnicas 

de uso compartilhado entre todas as unidades, nos 

embasamentos e subsolos dos novos edifícios a construir 

(anexos da E.E. e da F.M.); 

As demandas de investimentos e ações de melhoria da qualidade 

da infraestrutura de instalações e de segurança do Campus da 

Saúde, conforme apontadas pela engenharia de manutenção do 

DEMAI,  são as seguintes: 

- ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Realizar revisão Global do 

sistema de distribuição de água, como ocorreu no Campus da 

Pampulha.  Objetivo: Individualizar a distribuição e medição por 

unidade ou atividade administrativa ou de apoio ou serviço. Essa 

ação deverá ser executada de acordo com negociação junto à 

concessionária COPASA.  

 

- ESGOTO: É necessária a realização de um cadastro das 

instalações existentes do Campus da Saúde (prumadas nos 

edifícios, caminhamentos no térreo e localização das caixas). 

Também o processo de licenciamento ambiental da Faculdade de 

Medicina e Escola de Enfermagem apontou a exigência da 

apresentação e aprovação de PRECEND junto à COPASA e será 
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necessária a elaboração de um projeto integrado, em razão das 

interfaces do sistema de esgoto das unidades acadêmicas e do 

HC. 

 

- DRENAGEM PLUVIAL: Realizar projeto global de drenagem 

pluvial para toda a área do Campus contemplando a solução da 

captação de água oriunda das cotas superiores e mais baixas do 

terreno do Campus e da drenagem superficial das áreas 

pavimentadas.  

 

- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES E ILUMINAÇÃO 

DOS ESPAÇOS COMUNS: Ampliar carga elétrica da Faculdade 

de Medicina e Escola de Enfermagem. Para isso, contratar 

projeto de estudo de demanda e, caso seja necessário, solicitar 

aumento de carga junto à Concessionária. Comprar projeto de 

iluminação para as áreas comuns e livres do Campus da Saúde, 

bem como do estacionamento principal. Esse projeto deverá 

contemplar a melhoria da qualidade da iluminação e distribuição 

dos pontos e a substituição de luminárias e lâmpadas por 

equipamentos com maior eficiência e manutenção facilitada.  

 

- TELEFONIA: Na hipótese de ampliação da área construída das 

unidades acadêmicas deverá ser revisto o sistema de telefonia do 

respectivo edifício. 

- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA): Deverá ser contratado projeto global 

de SPDA que amplie a proteção a todas as edificações do 

Campus da Saúde. 

 

- GASES MEDICINAIS: A rede de ar comprimido deverá atender 

a todos os ambulatórios nas áreas de expurgo e limpeza de 

material. 

 

- CALDEIRAS DO HC: Prever nova localização e troca das 

caldeiras existentes por modelo bi-combustível (óleo e gás 

natural). A princípio, a localização mais provável seria onde se 

situa hoje o prédio do DP/DO/DEMAI, colado na divisa lateral do 

Ambulatório de Dermatologia. Estudo paralelo deverá ser feito 

também objetivando retirar o aquecimento da água para os 

chuveiros das enfermarias da ala leste deste sistema, criando um 

sistema solar para aquecimento dessa água de banho, fato que 

gerará diminuição na demanda de vapor e consequente 

economia de energia. 

 

De imediato, recomenda-se apenas o embutimento do trecho de 

tubulação que está áereo nas imediações da ala norte e o estudo 

para tratamento acústico visando diminuir a propagação do som 

no seu entorno imediato.  
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- PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS:  

 

- SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL: Deverá ser 

realizado projeto de controle dos espaços comuns, portarias e 

acessos de veículos, por sistema de monitoramento por imagem, 

preferencialmente CFTV (Circuito fechado de TV). 

 

- SINALIZAÇÃO: Deverá ser realizado projeto de sinalização 

interna no Campus da Saúde, indicando os acessos às unidades 

e respectivos anexos, para melhor orientação dos usuários.  

 

16 PROPOSTAS DE EXPANSÃO DE ÁREA FÍSICA 

Anexo Enfermagem 

Edificação para uso de laboratórios e 
gabinetes de professores, com cerca 
de 1140,00 m2 de área, em cinco 
pavimentos no total (auditório no 
pilotis e quatro pavimentos 
subsequentes). O novo edifício, 
denominado ANEXO 
LABORATÓRIOS, será locado ao lado 

do bloco sul, no platô onde hoje existe o estacionamento dos 
carros oficiais.   

CAD Saúde 

A proposta para a construção de um CAD 

no Campus da Saúde visa a otimização do 

espaço dos edifícios ocupados pelas 

unidades acadêmicas através da 

transferência das salas de aula para o novo 

edifício. 

Considerando a posição estratégica em que 

se situa o prédio do DA e do RU frente às 

unidades acadêmicas e sua baixa altimetria e conservação, o 

edifício proposto para o CAD substituiria essa edificação, com a 

previsão do restaurante universitário ocupar o andar térreo, o DA 

o primeiro pavimento e os demais pavimentos serem destinados 

a salas de aula partilhadas pelas                             unidades 

acadêmicas. 

Expansão vertical da Escola de Medicina 

Considerando a potencialidade 

dos edifícios existentes face à 

sua altimetria e os elevados 

índices de ocupação do terreno 

do Campus da Saúde, as 

propostas 03 e 04 contemplam a 
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expansão vertical dos respectivos edifícios, como possibilidade 

de acréscimo de área face as demandas da Faculdade de 

Medicina. 

 
PROPOSTA1: ACRÉSCIMO DE ÁREA NO 3º PAVIMENTO DO 
BLOCO POSTERIOR DO EDIFÍCIO OSCAR VERSIANI  
ÁREA: 1255 m² 
 

A proposta contempla o acréscimo de área no 3º pavimento do 

Edifício Oscar Versiani , com a construção de mais um pavimento 

no bloco posterior para  implantação de Laboratório de 

Desenvolvimento de Competências  onde serão instalados 

manequins robotizados de alta complexidade, que auxiliam no 

aprendizado de alunos e de outros profissionais de saúde que 

receberão treinamento no local. Poderão ainda ser desenvolvidas 

simulações com atores visando o aprimoramento nas relações 

entre profissionais da saúde e público assistido.  

O projeto encontra-se na fase de estudo preliminar de arquitetura, 

tendo sido aprovado pela atual Diretoria. Após a viabilização do 

recurso financeiro o projeto será desenvolvido e submetido à 

aprovação junto à Congregação da Unidade. 

 
EDIFÍCIO OSCAR VERSIANI  
ÁREA: 1083,21 m² 
 

A proposta refere-se à implantação de um Centro de Treinamento 

para Atenção Primária, envolvendo projetos acadêmicos e de 

extensão. O projeto contempla acréscimo de área no 4º 

pavimento do Edifício Oscar Versiani, com a construção de mais 

um pavimento no bloco intermediário. Já existe projeto de cálculo 

estrutural, incluindo os reforços necessários, para o acréscimo 

pretendido e estudo preliminar de arquitetura. 

Serviços Campus e Estacionamento 

Esta edificação está 

pensada para abrigar as 

infra-estruturas de apoio 

ao campus saúde, 

absorvendo  áreas 

administrativas para 

equipe de engenharia e arquitetura, oficinas de manutenção e 

equipamentos e almoxarifado de materiais de obra, além de 

vestiários para os funcionários deste setor. O edifício terá 01 

pavimento de subsolo e 01 semi-enterrado, tendo a cobertura 

como laje para pátio de estacionamento. 

Radioterapia - Anexo 2 Borges da Costa 

A construção da ampliação anexa 

ao Borges da Costa para abrigar o 
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serviço de Radioterapia deverá buscar a integração harmônica 

com o Borges, em função da relevância arquitetônica e grau de 

tombamento que este último possui. Deverá ser executada em 2 

pavimentos, sendo os “banquers” dos aceleradores  de 

radioterapia instalados no térreo, isolados e semi-enterrados, 

sem nenhuma edificação sobre estes, em função da  

       propagação das ondas geradas pelo 

equipamento. 

Ampliação Biblioteca Baeta Viana 

 ÁREA: 1357 m² 

A proposta  refere-se ao 

acréscimo de área na Biblioteca 

Baeta Viana e contempla o 

acréscimo do 3º pavimento. 

Atualmente existe naquele nível 

apenas parte do bloco central do edifício e a construção de áreas 

de ligação entre os 03 blocos que o compõem. Existe demanda 

por parte da comunidade acadêmica quanto ao aumento das 

salas de estudo em grupo e criação de um espaço literário.  O 

projeto enconstra-se em fase de estudo preliminar e viabilização 

de recursos. 

Anexo Ambulatório Orestes Diniz 

A ampliação verticalizada neste 

caso pressupõe o alinhamento de 

tôpo com o Anexo Bias Fortes, 

criando um objeto de leitura 

volumétrica única e conectado 

internamente pelo prolongamento do corredor principal do Bias 

em todos os pavimentos. A altimetria alcançada neste caso, seria 

de 26,40m; com 8 pavimentos ao todo. Atualmente o Anexo 

Orestes Diniz possui apenas 2 pavimentos, sendo apenas o 

térreo conectado ao Bias através de rampa. 

Anexo 9 Hospital das Clínicas 

Este anexo, com altimetria máxima 

de 27 metros, respeitará os 

afastamentos vigentes na LUOS-

PBH e possibilitará a transferência dos serviços administrativos 

de dentro do bloco principal do HC para esta edificação. Além 

disto, com sua localização estratégica voltada para o alinhamento 

da Alameda Vereador Álvaro Celso, que configura-se como rua 

de serviço na região, será de grande serventia para abrigar 

serviços de apoio à infra-estrutura, como os setores de 

engenharia e arquitetura do campus. A localização desta nova 
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edificação ocupará as área do então Anexo Ambulatório de 

Dermatologia e barracões de obra do D.O, DEMAI e DPFP. 

Anexo Hospital Bias Fortes 

 O anexo a ser construído como 

ampliação do Hospital Bias Fortes 

terá restrição de ocupação no térreo 

e 1º pavimento, onde haverá a 

necessidade de permitir a fluidez do 

espaço, mantendo a conexão de rua 

de pedestre entre a Alameda Álvaro Celso e a Avenida Professor 

Alfredo Balena, através de passagem coberta e com pé-direito 

duplo. No térreo, a ocupação ficará a cargo de nova portaria para 

o Bias Fortes, com instalação inclusive de escada e elevadores 

para acesso aos outros 7 pavimentos a serem construídos. Esses 

pavimentos terão uso ambulatorial, com instalação de 

consultórios para a dermatologia, urologia, procedimentos da 

hemodiálise, odontologia e ginecologia. 

Unidades de apoio 7º e 8º andares/ Leste 

A construção de 02 pavimentos com 

área de 755,0m² cada servirá como 

área para expansão das atividades 

de apoio ao diagnóstico e dos 

funcionários, com a possibilidade de instalação de unidade 

urológica e/ou refeitório para a população do HC.  

Enfermarias 11º andar/ Sul 

A ampliação de 530,0m² prevista em função 

da construção deste pavimento vem de 

encontro à necessidade de aumento de leitos 

do Hospital das Clínicas. A Ala Sul pode 

comportar até 28 leitos de enfermaria, e seu 

acesso já estaria garantido através do 

elevador recentemente instalado entre as 

alas Leste e Sul. Este elevador, atualmente, se destina a cargas 

e vai até o 11º andar ala Leste.  

Atendimento do Laboratório Central 

Trata-se de portaria para acesso ao laboratório 

central, que já está sendo executado no 1º 

subsolo da ala sul. A portaria garantirá uma 

melhor acolhida do usuário/paciente e o 

desnível desta em relação ao subsolo será 

vencido por escada e plataforma. A área prevista para construção 

é de 140,0m² em apenas 01 pavimento. 
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17 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Todas e quaisquer projeto arquitetônico e/ou obras de reforma 
nas edificações, com ou sem acréscimo de área, deverão 
respeitar as diretrizes desse PLANO DIRETOR e serem autorizadas 
pela “COMISSÃO PERMANTE DO CAMPUS DA SAÚDE”.  

Como já citado no presente documento, os edifícios hoje 
ocupados pela Farmácia das Voluntárias e Engenharia Hospitalar 
e pelo Depósito Provisório de Resíduos (Hc) deverão ser 
demolidos, por se tratarem de edificações precárias que 
contribuem para a diminuição da taxa de permeabilidade do 
terreno, aumento da taxa de ocupação e degradação ambiental.  

Recomenda-se também que o galpão desmontável ocupado 
pelas oficinas mecânica e serralheria da Engenharia Hospitalar  
seja retirado o mais breve possível para liberar o terreno e 
permitir a recuperação paisagística naquele trecho do Campus, 
relocando-se os setores ali existentes.   

 Os princípios acima também deverão ser considerados para as 
novas edificações a serem planejadas e construídas na área desse 
Campus.  

18 ANEXOS (cópias dos documentos referenciados) 
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