
 0

   Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

 

 

 

 
 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

Tíííítulo: Hospital de Isolamento de Sãããão Paulo:  

Investigaçõçõçõções históóóóricas de sua formaçãçãçãção e de suas 

edificaçõçõçõções remanescentes a partir de um projeto de 

restauro. 

 

Paulo Fraga Silveira 
 

 

 

Orientadora: Profª DrªIvone Salgado 

 

 

Campinas, Fevereiro de 2019. 



 1

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Dedico essa Dissertação à toda minha família, amados pais, a minha companheira 

de altos papos, minha namorada, aos professores, aos funcionários e diretores do 

Instituto Emílio Ribas e Adolfo Lutz e em especial a minha orientadora, por todo 

apoio e empenho, e aos meus queridos filhos e lindos. 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Profa. Dra Ivone Salgado, 

Pessoa fantástica e maravilhosa, que se empenhou para que todo meu 

conhecimento e experiência se transformasse nesse trabalho escrito.  

Profissional e orientadora que com sua inteligência e sensibilidade sempre 

encontrou os caminhos e soluções para o desenvolvimento da dissertação. 

 

Ao Prof, Dr.Manoel Lemes Silva Neto pela sensibilidade e inteligência em 

observar o ponto forte do trabalho, e que ali havia muito a ser desenvolvido, 

que foi importantíssimo para finalização do trabalho. 

 

A Helena Harumi, minha namorada e companheira, pela eterna 

preocupação e paciência, dando muito apoio ideias, e muita paz para que o 

trabalho se desenvolvesse. 

 

Aos meus filhos por serem muito mais que um incentivo, minha razão de 

viver, por serem fortes e amorosos. Aos meus pais, pelo amor que sempre 

me deram, pela base emocional que permitiu eu estar hoje aqui.  

 

Aos queridos professores da banca, suplentes, funcionários do Programa 

da Pós por companheirismo, incentivos, e que de forma direta e indireta 

contribuíram para concretização deste trabalho. 

 



 4

RESUMO 

 

 

 Esta dissertação de mestrado tem por objetivo investigar a história 

da formação, a implantação e a tipologia das construções do Hospital de 

Isolamento de São Paulo, atual Instituto de Infectologia Emílio Ribas e 

Instituto Adolfo Lutz. Estes edifícios foram construídos entre 1875 e 1900, 

num período no qual a concepção médica, antes da revolução 

bacteriológica, professava que as transmissões e o surgimento de doenças 

tinham como seu principal veículo de transmissão o ar. Os atuais 

remanescentes deste Hospital de Isolamento, a Casa Rosada (antigo 

Pavilhão Classe), a Casa Azul (antigo Pavilhão 2 ) e  a atual biblioteca do 

Instituto Adolfo Lutz (antigo Pavilhão 4) , constituem um patrimônio histórico 

representativo da arquitetura pavilhonar do século XIX. Esses edifícios 

ainda guardam informações valiosas a respeito do conjunto hospitalar ali 

projetado e neles estão presentes tipologias, técnicas construtivas e 

materiais de construção de alto significado histórico: em seus tijolos, nos 

ferros fundidos dos seus gradis, nas aberturas dos porões, nos pátios 

internos, nas passarelas, nas formas arquitetônicas e em suas 

implantações em relação ao conjunto. Esta dissertação pretende valorizar 

este patrimônio histórico através do estudo de prospecções para fins de 

realização de projetos de restauro arquitetônico.  

 

Palavras-chave: Restauro, Patrimônio histórico, Hospital de Isolamento, 

Tipologia Arquitetônica,  Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Pavilhonar. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to investigate the history of the formation, 

implantation and typology of the buildings of the Isolation Hospital of São 

Paulo, current Institute of Infectology Emílio Ribas and Instituto Adolfo Lutz. 

These buildings were constructed between 1875 and 1900, in a period in 

which the medical conception, before the bacteriological revolution, 

professed that the transmissions and the emergence of diseases had as 

their main vehicle of air transmission. The current remnants of this Isolation 

Hospital, the Casa Rosada (former Pavilion Class), Casa Azul (former 

Pavilion 2) and the current library of the Instituto Adolfo Lutz (former Pavilion 

4), constitute a historical patrimony representative of the nineteenth century 

pavilion architecture. These buildings still hold valuable information about 

the hospital set therein, and typologies, construction techniques and 

construction materials of high historical significance are present in them: in 

their bricks, in the cast irons of their ceilings, in the basement openings, in 

the internal courtyards, on the catwalks, on the architectural forms and their 

implantations in relation to the whole. This dissertation intends to value this 

historical heritage through the study of prospects for the purpose of carrying 

out architectural restoration projects. 

 

Keywords: Restoration, Historical Heritage, Hospital of Isolation, 

Architectural Typology, Hospital Architecture, Pavilion Architecture. 
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RESUMEN 

 

 

Esta disertación de maestría tiene por objetivo investigar la historia 

de la formación, la implantación y la tipología de las construcciones del 

Hospital de Aislamiento de São Paulo, actual Instituto de Infectología Emilio 

Ribas e Instituto Adolfo Lutz. Estos edificios fueron construidos entre 1875 y 

1900, en un período en el que la concepción médica, antes de la revolución 

bacteriológica, profesaba que las transmisiones y el surgimiento de 

enfermedades tenían como su principal vehículo de transmisión el aire. Los 

actuales remanentes de este Hospital de Aislamiento, la Casa Rosada 

(antiguo Pabellón Clase), la Casa Azul (antiguo Pabellón 2) y la actual 

biblioteca del Instituto Adolfo Lutz (antiguo Pabellón 4), constituyen un 

patrimonio histórico representativo de la arquitectura pabellón del siglo XIX. 

Estos edificios todavía guardan información valiosa sobre el conjunto 

hospitalario allí proyectado y en ellos están presentes tipologías, técnicas 

constructivas y materiales de construcción de alto significado histórico: en 

sus ladrillos, en los hierros fundidos de sus gradis, en las aberturas de las 

bodegas, en los patios internos, en las pasarelas, en las formas 

arquitectónicas y en sus implantaciones en relación al conjunto. Esta 

disertación pretende valorar este patrimonio histórico a través del estudio de 

prospecciones para fines de realización de proyectos de restauración 

arquitectónica. 

 

Palabras clave: Restauración, Patrimonio Histórico, Hospital de 

Aislamiento, Tipología Arquitectónica, Arquitectura Hospitalaria, Arquitectura 

Pabellonar. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação de mestrado tem por objetivo investigar a história da 

formação, a implantação e tipologia das construções do Hospital de 

Isolamento de São Paulo, atual Instituto de Infectologia Emílio Ribas e 

Instituto Adolfo Lutz, num período no qual a concepção médica, antes da 

revolução bacteriológica, professava que as transmissões e o surgimento 

de doenças tinham como seu principal veículo de transmissão o ar. 

 

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, encontra-se no complexo 

hospitalar localizado entre a Avenida Rebouças, a Avenida Dr. Arnaldo e a 

Rua Teodoro Sampaio na cidade de São Paulo. Possui um patrimônio 

histórico remanescente da implantação neste local Hospital de Isolamento, 

construído entre 1875 e 1900; do Instituto Oscar Freire, construído em 

1923; da Faculdade de Medicina, implantada em 1931; e do Instituto Adolfo 

Lutz, construído em 1940. Os remanescente deste complexo são:  a Casa 

Rosada (antigo Pavilhão Classe do Hospital de Isolamento), a Casa Azul 

(Pavilhão 2 do Hospital de Isolamento), o antigo portal de entrada do 

Hospital de Isolamento, a sede do Instituto Adolfo Lutz (1940), a atual 

biblioteca do Instituto Adolfo Lutz (antigo Pavilhão 4 do Hospital de 

Isolamento) , Instituto Oscar Freire e o edifício principal da Faculdade de 

Medicina da USP. 

 

As edificações do antigo Hospital de Isolamento, construídas entre 

1875 e 1900, trazem por sua própria existência informações valiosas a 

respeito do conjunto hospitalar projetado. Ali estão presentes projetos, 

tipologias, técnicas construtivas e materiais de construção de alto 

significado histórico: em seus tijolos, nos ferros fundidos dos seus gradis, 

nas aberturas dos porões, nos pátios internos, nas passarelas, nas formas 

arquitetônicas e em suas implantações em relação ao conjunto. 
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A recuperação e preservação da memória da época responsável pela 

criação do Hospital de Isolamento na Estrada do Araçá, assim como um 

projeto de intervenção que revitalize e intensifique todo conjunto 

arquitetônico, contextualizando e determinando sua significação em relação 

ao complexo das edificações que formam o Instituto de Infectologia Emílio 

Ribas e Instituto Adolfo Lutz, faz-se necessário. 

 

O presente estudo se volta para as edificações remanescentes do 

antigo Hospital de Isolamento, construídas entre 1875 e 1900 que são a 

atual Casa Rosada (Pavilhão Classe), a Casa Azul (Pavilhão 2) do Instituto 

de Infectologia Emílio Ribas e a biblioteca do Instituto Adolfo Lutz (Pavilhão 

4). 

 

A pesquisa tem como objeto principal a sintaxe e o levantamento 

histórico e arquitetônico destas construções, que constituíram e, 

principalmente, testemunham atualmente uma época histórica responsável 

pela criação de várias entidades de saúde pública do Estado de São Paulo, 

inicialmente isoladas do tecido urbano mas que, paulatinamente, formariam 

um bairro a partir de um complexo médico-hospitalar. 

 

 O trabalho procura discorrer o processo de construção destes 

edifícios, desde o início de suas construções até os dias atuais, na área que 

compreende hoje o Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o Instituto Adolfo 

Lutz. 

 

Procurou-se percorrer uma cronologia histórica das edificações do 

antigo Hospital de Isolamento, caracterizá-las dentro de um discurso 

contextual relacionando suas implantações, usos e tipologias com as outras 

construções que coexistem ou coexistiram. 
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Através de análises e interpretações de fotos, plantas e 

principalmente dos testemunhos existentes, constatados quando da 

elaboração do projeto de restauro em 1999, realizada pelo autor dessa 

dissertação Paulo Fraga Silveira, do edifício Casa Rosada (Pavilhão 

Classe), procurou-se estabelecer uma relação entre o usuário e a 

edificação que ainda guarda vivo um espírito de uma época que possa dar 

subsídios a projetos arquitetônicos de restauro e de intervenção no conjunto 

remanescente. 

 

A partir desta experiência de restauro do Pavilhão Classe foram 

levantados dados históricos, arqueológicos e arquitetônicos e, 

consequentemente, discutido um conjunto importante de informações para 

reformular e trazer à sociedade a memória desses bens culturais e de seu 

contexto.  

 

O estudo realizado partiu de material amplo coletado, que consistiu 

de informações textuais, levantamento fotográfico e gráfico, também foram 

realizadas interpretações sobre tipologias históricas e soluções técnicas 

adotadas na confecção dos edifícios. Foram analisadas tanto a concepção 

original dos mesmos, como as transformações ocorridas num determinado 

período relevante para utilização do edifício e, finalmente, nos debruçamos 

no entendimento do estado atual das edificações que hoje são testemunhas 

de um passado. 

 

Visando situar o contexto histórico de formação do Hospital de 

Isolamento de São Paulo, a dissertação trata, num primeiro capítulo, a 

concepção arquitetônica dos hospitais do período, com uma abordagem 

sobre o conceito de arquitetura pavilhonar na Europa e no Estado de São 

Paulo.  Pretende-se com esse levantamento demonstrar uma especificidade 

em implantação e tipologia arquitetônica sobre o estudo de caso desta 

dissertação, que é referente ao antigo Hospital de Isolamento de São Paulo, 
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implantado na região hoje conhecida como quadrilátero da saúde, onde 

funciona, atualmente, vários hospitais e instituições da saúde.  

 

Apresentado o contexto histórico e as análises sobre a causa e 

motivo da localização do hospital isolado em relação ao centro urbano, 

pretende-se abordar, ainda no primeiro capítulo, a morfologia urbana deste 

tipo de equipamento hospitalar. Para tal o levantamento da implantação do 

Hospital de Isolamento de São Paulo será descrito.  

 

A construção do complexo hospitalar aqui tratado se insere no 

contexto de formação do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo que foi 

criado entre 1891 e em 1893, quando também se estruturaram o Instituto 

Bacteriológico, Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas e o 

Serviço Geral de Desinfecções.  

 

Na implantação do complexo hospitalar foi importante a presença e 

atuação de médicos, pesquisadores e cientistas, como Emílio Marcondes 

Ribas e Adolpho Lutz que influenciaram significativamente na organização 

do Hospital de Isolamento, transformando-o de um complexo de isolamento 

de enfermos para um hospital de tratamento contra as doenças 

infectocontagiosas. 

 

Ainda no capítulo 1, realizamos um levantamento arquitetônico que 

procura resgatar a situação urbanística, geográfica e física do terreno, as 

implantações das construções remanescentes e das já demolidas ou 

reconstruídas. Assim, propomos um levantamento histórico das 

construções, abrangendo desde o período em que se escolheu o terreno, 

na área da antiga Fazenda Três Rios, à beira da chamada Estrada do 

Araçá, para se construir as novas instalações do Hospital de Isolamento de 

São Paulo. Neste momento o Brasil enfrentava mudanças na economia, na 

política e na sociedade, com o fim da escravidão, o início das imigrações e 
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a expansão da economia cafeeira, culminando no advento da República 

marcando profundamente as relações urbanas e arquitetônicas na cidade 

de São Paulo. 

 

No segundo capítulo pretendemos apresentar o levantamento de 

dados históricos, arqueológicos e arquitetônicos do edifício do Hospital de 

Isolamento de São Paulo (Pavilhão Classe, Pavilhão 2 e Pavilhão 4), assim 

como analisar e discutir a constituição de um conjunto importante de 

informações para reformular e trazer à sociedade a memória desse bem 

cultural e de seu contexto.  Portanto, o material coletado na pesquisa, assim 

como as interpretações sobre tipologias e soluções técnicas adotadas na 

origem de seu projeto serão tratados no segundo capítulo. A concepção 

tanto das transformações ocorridas num determinado período relevante de 

construção do complexo hospitalar, quanto ao estado atual das edificações 

como testemunho são o alicerce da pesquisa e fundamentam a 

compreensão da existência atual de três edifícios remanescentes no 

complexo original (Hospital de Isolamento de São Paulo). Um dos objetivos 

deste capítulo será identificar as implicações dos conceitos higienistas nas 

soluções arquitetônicas adotadas na sua construção. 

 

Assim, no capítulo 2, nos propomos analisar arquitetonicamente as 

construções existentes e sintaxe destas construções considerando seus 

vários momentos históricos. A origem do hospital, o engenheiro responsável 

pelo projeto J. W. C. Cochrane, o construtor Teodoro Sampaio, estilo, 

tipologia, funcionalidade, projeto arquitetônico, técnica construtiva e 

materiais também foram estudados.  

 

Esta análise compreende em identificar três etapas: - a primeira, 

antes da presença do Dr. Emílio Ribas; - a segunda, após sua atuação e 

suas prováveis intervenções e influência nos aspectos físicos das 

construções, - a terceira, a proposta de projeto de restauro e intervenções 
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que resgatar-se-á o espírito da época e dialogar-se-á com o usuário, sobre 

a história da edificação deixando como referência as evidentes 

transformações sofridas. 

 

A concepção do trabalho é buscar a originalidade dos projetos dos 

pavilhões remanescentes ao analisar os detalhes construtivos e tipologias, 

assim recuperar o passado através destes dados fornecidos pela própria 

construção. Procuramos revelar a riqueza oculta pouco observada sobre o 

passado e ir ao encontro, garantindo o futuro desta história. Estamos 

falando e enaltecendo a origem das instituições como o Hospital Emílio 

Ribas e Instituto Adolfo Lutz, onde pode-se constatar uma produção de 

projetos e obras de excelente qualidade. 

 

O objetivo geral foi se interrogar sobre o projetar se situando num 

contexto da época, se colocando no lugar do arquiteto e engenheiros 

visando preservar e revelando o valor histórico e estético, e principalmente 

arquitetônico das edificações remanescentes. O projeto de restauro do 

Pavilhão Classe, realizado o ano de 1999 procurou atribuir ao edifício uma 

requalificação. 

 

Quanto à metodologia do trabalho, utilizamos análise de 

documentação primária, como plantas cartográficas e arquitetônicas, 

fotografias; fizemos prospecções das edificações remanescentes e 

subsequentes análises; realizamos confecção de desenhos arquitetônicos; 

elaboramos projeto arquitetônico de restauro; ainda, analisamos uma 

bibliografia secundária: livros, teses e dissertações de mestrado, 

monografias, elaboramos a análise através dos âmbitos do contexto 

histórico da formação destes hospitais, tecnologia científica da medicina e 

sua influência na arquitetura, a implantação urbana da região e tipologia da 

arquitetura. Encontramos muito material a respeito, como muitas análises 

sobre as atuações profissionais com os conceitos higienistas, como 
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também o impacto urbano do quadrilátero da saúde, como é conhecida a 

área onde se instalou primeiramente o Hospital de Isolamento, mas não 

encontramos estudos sobre o levantamento arquitetônico desses 

remanescentes, a não ser do próprio projeto de restauro concebido pelo 

escritório Paulo Fraga Silveira – Arquitetura Ltda. Observamos que por falta 

de um aprofundamento de estudos arquitetônicos não há entendimento 

claro sobre a relação da arquitetura com a formação urbana e contexto 

histórico da formação desse complexo. Assim indagamos: Como podemos 

falar em identidade, preservação e querer isso se não há estudo e 

levantamento completo deste bem cultural? Esperamos com a dissertação 

nesse recorte histórico contribuir para entendimento desse processo inicial 

da formação do Hospital de Isolamento, ressaltando a qualidade 

arquitetônica de seus pavilhões. 
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CAP ÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

A saúde pública moderna nasce no século XIX fundamentada no 

conceito de “higienismo”. Neste século surtos e epidemias ocorriam, como a 

febre amarela, tifo, varíola e tuberculose. Antes do conhecimento do 

tratamento através da utilização da penicilina e antibióticos, muitas pessoas 

morriam com essas doenças que proliferavam em escala alarmante em 

regiões urbanas com maior concentração de população. Com essa 

associação de condições da natureza e concentração de população, até o 

início do século XIX, conjuntamente com as condições de superlotação dos 

domicílios urbanos e a pobreza, constatou-se que as epidemias assolavam 

a grande parte da população das cidades, agravadas pela desnutrição 

desta. Os médicos começaram então a denunciar as condições de vida 

como causa principal das enfermidades.  

 

Buscava-se uma resposta sobre a origem das doenças em fatores 

ambientais, como uma forma para tentar combater as epidemias que eram 

recorrentes. Algumas providências higienistas começaram a ser tomadas, 

portanto, sendo necessário proteger três elementos básicos: o ar, a água e 

o solo. Imaginava-se que em quantidade e qualidade adequadas, esses 

elementos poderiam afastar os "miasmas", como se chamavam então os 

"vapores ou organismos malignos" que, segundo a concepção médica da 

época, desprendiam-se dos corpos dos enfermos ou das sustâncias em 

decomposição, minando a saúde dos habitantes das cidades. 

 

Assim o poder público assumiu, como gestor da cidade, posições e 

atitudes que transformaram a cidade. Como exemplo, podemos citar as 

regiões de charco para as quais foram recomendados aterros visando 

secar o solo. Também foi recomendado o afastamento das indústrias dos 
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centros das cidades. Já matadouros e cemitérios esses foram criados e ou 

afastados também das regiões centrais onde a concentração da 

população era maior. Hospitais específicos foram criados somente para 

cuidar dessas doenças que assolavam as cidades, e foram chamados de 

hospitais de isolamento, sendo também localizados longe dos centros 

urbanos, onde os doentes eram cuidados. 

 

Todas as edificações trazem por sua própria existência informações 

valiosas, não poderia ser diferente para um conjunto hospitalar de 

isolamento projetado e construído entre 1875 e 1900 em São Paulo: o 

Hospital de Isolamento. Nele estão presentes projetos, tipologias, técnicas 

construtivas e materiais de construção de alto significado histórico: em seus 

tijolos, nos ferros fundidos dos seus gradis, nas aberturas dos porões, nos 

pátios internos, nas passarelas, nas formas arquitetônicas e em suas 

implantações em relação ao conjunto. 

 

As remanescentes edificações do antigo Hospital de Isolamento de 

São Paulo, construídos entre 1875 e 1900, a atual Casa Rosada (Pavilhão 

Classe), a Casa Azul do Instituto de Infectologia Emílio Ribas (Pavilhão 2) e 

a biblioteca do Instituto Adolfo Lutz (Pavilhão 4), são os objetos de análise 

deste trabalho.  

 

Em 2005, o CONPRESP  – Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, pela 

Resolução 08/2005, aprovou o tombamento Hospital Emílio Ribas, 

tombamento este que “engloba duas edificações (o antigo Pavilhão de 

Classe, atual Casa Rosada, e o Pavilhão nº 2, sede da biblioteca) e o 

portão original. Remanescentes do antigo Hospital de Isolamento da Cidade 

de São Paulo”. (CONPRESP, Resolução 08/2005) 
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Segundo Priscila Miyuki Miura, em 2007 ocorreu o tombamento pelo 

CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Arqueológico e Turístico. Do Estado de São Paulo) do denominado 

Quadrilátero da Saúde, na cidade de São Paulo, um marco na história da 

implantação do sistema de saúde pública no Estado de São Paulo. Este 

tombamento realizado pelos técnicos deste conselho estadual foi o 

resultado de análises que se consubstanciaram num documento interno 

denominado Estudo de Tombamento do Quadrilátero da Saúde, memória 

dos investimentos públicos na área da saúde no bairro de Pinheiros. São 

Paulo, de 2005, e resultou no Processo nº 52.290/2005. (MIURA, 2014). 

 

Anteriormente a 2005, dentro do denominado Quadrilátero da Saúde, 

o CONDEPHAAT já havia reconhecido como patrimônio cultural estadual o 

Acervo da Capela do Hospital das Clínicas, o Instituto Oscar Freire, a 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Edifício Central do 

Instituto Adolfo Lutz e o Conjunto de Edificações da Associação do Clube 

Atlético Oswaldo Cruz; processos Condephaat SCET 09079/1969, 

20.625/1978, 26.329/1988, 28.225/1990, respectivamente. (MIURA, 2014). 

 

Neste processo de tombamento de 2007 (Processo nº 52.290/2005) 

delimitou-se um perímetro (Figura 1), o chamado quadrilátero da saúde, no 

qual os três edifícios remanescentes do antigo Hospital de Isolamento, 

nosso objeto de estudo, quais sejam os edifícios Casa Rosada, Casa Azul  

e Biblioteca do Instituto Adolpho Lutz,  estão na  área envoltória aos bens 

tombados. 
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FIGURA 1. Mapa com a indicação dos edifícios tombados anteriormente a 2005 e os 
edifícios sobre os quais incidiria o novo tombamento de 2007. Delimitação sobre o mapa 
base: Gegran, 1970. Processo de tombamento de São Paulo, 2005, p. 27 e 29. Fonte: 
Priscila Miyuki Miura, 2014. 

 

Procurando fazer uma revisão dos conceitos de área envoltória, uma 

equipe do CONDEPHAT, formada pelas especialistas Silvia Wolff, Dayse de 

Camargo, Fátima Tavella, Paulo Del Negro e Tereza Epitácio, desde maio 

de 2005 dera início a um estudo sistemático dos edifícios do quadrilátero 

visando uma ampliação dos tombamentos realizados nos processos entre 

1969 e 1990 e nas restrições de áreas envoltórias. (MIURA, 2014) 

 

Estes estudos da equipe de técnicos do CONDEPHAAT foram 

realizados paralelamente ao processo de tombamento pelo CONPRESP 

(Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e 
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Ambiental da Cidade de São Paulo), que em 13 de julho de 2005 publicaria 

a resolução n. 08/2005, resolução que homologou o tombamento do Antigo 

Pavilhão Classe (atual Casa Rosada e área administrativa do hospital 

Emílio Ribas), do Antigo Pavilhão n. 2 (atual Biblioteca do Hospital Emílio 

Ribas) e do portão original do antigo Hospital de Isolamento. 

 

Dando sequência a estes estudos, a equipe do CONDEPHAAT:  

Em 15 de agosto de 2005, segundo Ata n. 1373, o parecer da conselheira relatora 
foi incluído na pauta para deliberação do Conselho, tendo sido aprovada a abertura 
de tombamento dos seguintes imóveis remanescentes do Hospital de Isolamento: 
Antigo Pavilhão de Classes – atual Casa Rosada Dr. Otávio Martins de Toledo; 
antigo Pavilhão 2 do Hospital de Isolamento (febre amarela e febre tifoide) – atual 
Casa Azul Dr. José Augusto Arantes; antigo pavilhão 4 do Hospital de Isolamento 
(varíola) – atual Biblioteca Instituto Adolfo Lutz; Faculdade de Higiene e Saúde 
Pública; Hospital das Clínicas; Pavilhão de Ortopedia; Escola de Enfermagem. 
(MIURA, 2014) 
 

Priscila Miyuki Miura afirma que, na documentação analisada relativa 

ao processo de tombamento do Quadrilátero da Saúde (Processo nº 

52.290/2005) especificamente nos dois pareceres técnicos que embasaram 

a deliberação do CONDEPHAAT pelo tombamento ou não, identificou-se 

uma nítida cisão entre a análise espacial arquitetônica e a contextualização 

histórica, e esclarece: 

Não é possível identificar um diálogo entre os pontos de vista arquitetônico e 
histórico, de maneira a tentar descobrir como aquela arquitetura estava imbuída de 
costumes, hábitos, concepções, formas de pensar e, por fim, políticas em voga na 
época. Se, por um lado, a informação arquitetônica não se valeu completamente 
de dados históricos sobre a memória da atividade hospitalar, por outro, a 
informação histórica também não absorveu a visão espacial de conjunto tão 
ressaltada na primeira parte do estudo. A contribuição histórica, neste caso, 
apenas enriqueceu e contextualizou objetos previamente escolhidos, não sendo 
determinante no estabelecimento dos critérios de seleção dos edifícios indicados 
para tombamento. Em resumo, há um aparente descolamento entre o elucidado 
pela constituição histórica e o levantado pelo estudo arquitetônico. (MIURA, 2014) 
 

Em decorrência desta análise, no mesmo ano de 2007, o Grupo 

Técnico do CONDEPHAAT fez uma proposta de anulação das resoluções 

dos bens anteriormente tombados e publicação de nova resolução que os 

contemplasse em função de duas pendências – uma contestação sobre o 
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tombamento feita pelo Hospital das Clínicas e a restrição do tamanho das 

áreas envoltórias dos bens tombados anteriormente a 2003. Estas duas 

pendências impedem que o processo de tombamento do Quadrilátero da 

Saúde seja finalizado, encontrando-se atualmente o processo no aguardo 

de deliberação do Colegiado. (MIURA 2014) 

 

Relevantes dados históricos, arqueológicos e arquitetônicos serão 

levantados, analisados e discutidos neste trabalho e assim constituirão um 

conjunto importante de informações para reformular e trazer à sociedade a 

memória desses bens culturais e de seu contexto, elucidando da produção 

arquitetônica projetada para exercer a função específica de hospital de 

isolamento, concebida com todos os conceitos higienistas vigentes da 

época.  

 

 

1.1. A tipologia pavilhonar hospitalar 

 

A arquitetura pavilhonar foi representativa do hospital moderno e 

difusa nas construções hospitalares do século XIX, tanto na Europa como 

no Brasil, sendo adotada na construção do Hospital de Isolamento de São 

Paulo.  

 

Segundo Renato Gama-Rosa Costa, a obra Michel Foucault, de 

1979, Les machines a guèrir, é um estudo clássico sobre o nascimento do 

hospital moderno. Nesta obra Foucault observa que entre 1772 e 1788 

foram realizados mais de duzentos planos de reforma para o Hôtel-Dieu de 

Paris e mais de cinquenta projetos de arquitetura, com a validação da 

Academia Real de Ciências de Paris, que foram empreendidos com o 

objetivo de fazer do hospital uma máquina de guerra. (COSTA, 2011, p.55) 
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Michel Foucault afirma que, no final do século XVIII, a arquitetura 

passa a ser considerada como um elemento fundamental para a criação de 

um ambiente hospitalar adequado ao processo de cura: 

A arquitetura hospitalar é um instrumento de cura do mesmo estatuto que um 
regime alimentar, uma sangria ou um gesto médico. O espaço hospitalar é 
medicalizado em sua função e em seus efeitos. Esta é a primeira característica da 
transformação do hospital no final do século XVIII (FOUCAULT, 1979: 109). 

 

Após o incêndio de 1772 no Hôtel-Dieu, o mais antigo hospital da 

cidade de Paris, muitas foram as reflexões sobre as condições higiênicas 

dos hospitais e sua consequente espacialidade. Dentre estas, a de Jacques 

Tenon, que era médico e membro da Academia de Ciências de Paris e foi o 

relator da comissão responsável por opinar acerca da reconstrução do 

Hôtel-Dieu. Este médico teria realizado “um exaustivo inquérito sobre os 

hospitais da França e da Inglaterra e redigiu relatórios que subsidiaram 

princípios para a arquitetura hospitalar, os quais foram seguidos pelos 

projetistas até os anos de 1920.” (AMORA, 2018) 

 

Na época, era senso comum que “um dos motivos para a alta 

mortalidade verificada até antes do incêndio do Hôtel-Dieu era a falta de 

troca do ar viciado combinada com a superlotação – que levava à 

acomodação de até três pacientes por leito, sem distinção de sexo, idade 

ou tipo de doença”. (COSTA, 2011, p.55) 

 

As questões analisadas por Jacques Tenon, que escreveu a obra 

denominada Mémoire sur lês Hôpitaux de Paris, em 1788, seriam decisivas 

para o nascimento de uma nova tipologia construtiva denominada sistema 

pavilhonar. Esta tipologia foi o resultado da idéia de"(...) desmembramento 

de hospitais massivos como o Hôtel-Dieu, perigosamente encravados na 

aglomeração urbana, em unidades menores, afastadas da cidade. (...)", 

afirma Jaime Benchimol (1990, p. 192)  
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Os hospitais com partido em bloco (inspirados nos antigos templos 

romanos) e em cruz foram, a partir de então, considerados inadequados, 

propondo-se, como alternativa, um novo modelo hospitalar: o hospital 

pavilhonar tido como solução arquitetônica ideal, numa época em que os 

trabalhos de Pasteur (1864) sobre o papel das bactérias como agente de 

enfermidades e os de Kock (1876) sobre os perigos do contágio 

recomendavam o isolamento dos pacientes com enfermidades 

potencialmente contagiosas. Nesta tipologia as edificações eram 

concebidas como isoladas em diversos pavilhões com funções 

diferenciadas como as enfermarias para doenças específicas e os edifícios 

administrativos com serviços de apoio. Entre os diversos pavilhões se 

disporiam passagens e caminhos abrigados para conectá-los, viabilizando a 

separação de doentes e doenças e, sobretudo, a disponibilização de "um 

considerável volume de ar, continuamente renovado pelos ventos." 

(BENCHIMOL, 1990) 

 

Um dos princípios da organização destes espaços era pautado na 

salubridade do edifício hospitalar e era buscada através da sua disposição 

em lugares afastados da cidade.   O ar viciado seria uma das principais 

questões recorrentes nos discursos e polêmicas acerca da salubridade do 

edifício hospitalar e sua espacialidade. A principal questão era garantir o 

hospital como um espaço anticontágio, uma máquina de cura em que se 

teria como fundamental para a construção do edifício a circulação do ar e a 

dispersão das possibilidades de contatos entre doentes e doenças. 

(BENCHIMOL, 1990) 

 

Nicolas-Louis Durand, em obra publicada em 1802, denominada 

PrécisdesLeçons d'Architecture, apresenta um modelo sistematizado de 

arquitetura hospitalar. Tratava-se de um hospital higiênico sistematizado 

como um dos tipos a serem reproduzidos. Na proposta idealizada por 

Durand são previstos seis pavilhões de cada lado de uma avenida central e 
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um pátio construído em forma alongada, ao final, o conjunto era arrematado 

com colunatas. (DURAND, 1802) (Figura 2) 

 

 
FIGURA 2. Tipologia Hospitalar, Segundo Nicolas-Louis Durand, Na Obra Publicada em 
1802, Denominada Précisdes Leçons d'architecture.  
Fonte: Https://Gallica.Bnf.Fr/Ark:/12148/Bpt6k5762681g/F129.Image.Texteimage. Acesso 
em 14 De Novembro De 2018. 

 

Este modelo foi largamente difundido e reinterpretado nas 

construções hospitalares pelo mundo, introduzindo a ideia de pavilhões 
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conectados, conformação esta que “possibilitava a criação de um hospital 

voltado para seu interior em que, mesmo dentro do espaço da cidade, 

estaria cercado por pátios e jardins, permitindo a contínua aeração e 

dispersão do ar contaminado”. (AMORA, 2018) 

 

Segundo Claude Mignot (1983, p. 229), inúmeros foram os tratados e 

publicações sobre hospitais no século XIX, destacando-se a obra de 

Casimir Tollet denominada Lesédificeshospitaliersdepuisleur origine jusqu'a 

nos jours, que no texto de 1892 propõe uma nova solução para a renovação 

do ar das enfermarias, projetando-as com paredes em arco, numa 

reinterpretação racionalista da arquitetura gótica, como escreveria (figura3). 

 
FIGURA 3. Vista De Uma Ala De Doentes Do Hospital De Montpellier Segundo O Sistema 
Tollet. Fonte: Casimir Tollet, 1892. 

 

Casimir Tollet ficou conhecido por suas realizações no campo da 

arquitetura higienista para quartéis e hospitais. Concebeu o sistema Tollet 

fundado nas teorias aeristas para o combate aos miasmas e propôs 

princípios para a construção de edifícios hospitalares pavilhonares 

submetidos aos conhecimentos médicos do período fundamentados na 
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teoria do contágio. Como engenheiro civil iniciou sua carreira como 

funcionário do Ministério de Obras Públicas da França e no ano 1872 

publica uma primeira obra, Système d'abris militairesenbriqueetciment ou 

plâtre de forme ogivale, destiné à remplaceravantageusementles abris ou 

baraquesactuellespourlogerlestroupes, na qual concebe construções 

pautadas no higienismo, na sua vertente aerista, que previa construções de 

um só pavimento, com ventilação natural cujas estruturas ogivais tinham a 

função de canalizar o ar “viciado” e evacuar os “miasmas”; ainda, propunha 

para estas construções treliças metálicas e lajes cerâmicas. Na Exposição 

Universal de Paris de 1878, Casimir Tollet divulga seu sistema e obtém uma 

medalha de ouro pelo seu trabalho que foi apresentado no Pavilhão da 

Higiene.4 

 

Em 1881 ele criou a SociétéAnonyme de Constructions - 

SystèmeTollet que se transformaria no mesmo ano emSociété Nouvelle de 

Constructions - SystèmeTollet. Ainda neste mesmo ano, ele foi o 

encarregado da construção do Hospital Bichat em Paris. Em 1882 ele se 

torna o responsável pela construção dos Hospitais Civis e Militares de 

Montpellier e de Saint-Eloi, este último inaugurado em 1891. Ainda, em 

1890, ele foi o responsável pela construção do hospital / hospício Saint 

Auban-Moët à Épernay, também na França. 

 

Em 1889 Casimir Tollet seria novamente premiado na Exposição 

Universal de Paris, quando ele apresentou seu trabalho no  Pavilhão da 

Higiene. O estudo realizado por Casimir Tollet sobre a arquitetura 

hospitalar, publicado em 1892, se configurou como um dos mais 

importantes tratados sobre a arquitetura hospitalar de seu tempo. A obra 

comentava aspectos dos projetos e das construções de inúmeros hospitais 

na França, Itália, Espanha e de diversos outros países, assim como a obra 

de autoria de Henry C. Burdette de 1891, denominada Hospital sandas ylum 

softhe world. Estas obras faziam uma ampla revisão da arquitetura 
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hospitalar, levantando as características físicas das unidades hospitalares, 

estudando de forma sistemática o espaçamento das camas, as condições 

de insolação e ventilação das alas, as instalações de calefação, a 

circulação do ar, coeficientes de mortalidade e diversas outras questões 

sobre higiene pública. (MIGNOT, 1983) 

 

Segundo Claude Mignot (1983, p. 224), o protótipo do modelo 

pavilhonar foi o Hospital Naval de Stonehouse, próximo a Plymouth, 

desenhado por Rovehead em 1760, com seus pavilhões dispostos em torno 

de um grande pátio central. 

 

Uma segunda obra de grande referência para a construção de 

hospitais pavilhonares foi o tratado também de Casimir Tollet de 1894, 

denominado Les hôpitaux modernes au XIXe siècle: description des 

principaux hôpitaux français et étrangers, consolidando o que ficaria 

conhecido como sistema Tollet. 

 

Os princípios do sistema Tollet, definidos em sua obra de 1894 e 

justificados por razões sanitárias, podem ser assim resumidos:   

- Localização: Longe dos centros habitados, sobre um terreno com 

boa exposição, permeável, de fácil drenagem e servido de água potável.  

- Superfície do terreno crescente em progressão com a quantidade 

dos alojamentos coletivos.  

- Fracionamento e redução da densidade das massas hospitalizadas 

em pequenos pavilhões de 50 leitos e de salas de 20 leitos ao máximo 

equipadas de todos os acessórios necessários para formar um pequeno 

hospital, com seus utensílios completos.  

- Não sobreposição de andares de dormitórios.  

- Salas de noite e salas de dia a fim de obter uma renovação do ar 

exterior e uma sorte de renovação das alas por alternância de sua 

ocupação.  
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- Superfície de cubagem do ar individual, crescendo nas salas em 

progressão com o número de leitos (40 metros cúbicos de ar por 2 leitos a 

65 metros para 20 leitos).  

- Separação das diversas categorias de doentes, de feridos e de 

serviços em edifícios especiais, dispostos por sua destinação.  

- Pavilhões isolados por pacientes conforme a enfermidade 

contagiosa.  

- Distribuição de diversos edifícios sobre toda a superfície do terreno 

que se dispõe.  

- Redução ao mínimo do percurso.  

- Orientação regular e paralelismo dos edifícios, espaçamento de 

uma largura de três vezes a sua altura.  

- Ossatura de ferro em forma ogival, formando o modelo da 

construção e favorecendo a ventilação natural e a expulsão do ar viciado 

pelo ângulo superior curvilíneo do cume.  

- Revestimento interno econômico e fácil a substituir quando as 

superfícies fossem infectadas.  

- Aumentar ao máximo as superfícies exteriores de ventilação.  

- Redução, ao mínimo, das superfícies de absorção, por consequente 

absorção das partes altas das paredes de cisalhamento, de corredores e de 

divisões interiores. (TOLLET, 1894, p. 160) 

 

Recomendava ainda Tollet que as construções deveriam ser em 

material durável, como o tijolo, evitando a madeira em função dos incêndios 

e que os aspectos estéticos também deveriam ser considerados nos 

projetos. (TOLLET, 1894, p. 160) 

 

Nesta obra de 1894, Casimir Tollet comentaria sobre as experiências 

em construções hospitalares em Portugal destacando o trabalho de Costa 

Simões: 
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Em Portugal, o mesmo movimento progressivo se desenha sob a influência 
competente dos higienistas, notadamente o eminente professor A A da Costa 
Simões, diretor da Faculdade de Medicina de Coimbra, que num importante 
trabalho denominado “Construcções Hospitalares (noções geraes e projectos)”, 
com referência aos hospitais da universidade, expôs os princípios a seguir em 
Portugal. (TOLLET, 1894, p.137) 

 

Casimir Tollet comenta ainda nesta obra de 1894 que os resultados 

obtidos numa aldeia no Congo Português, pela Société de 

constructiondusystèmeTollet, havia sido uma excelente demonstração, 

recomendando para os climas quentes as varandas contornado todo o 

edifício, ou ao menos no lado sul, com as longas alas sendo  orientandas 

na direção leste-oeste. (TOLLET, 1894, p. 137) 

 

As varandas, consideradas por Casimir Tollet como adequadas para 

climas quentes, estão presentes na obra de Costa Simões e foram 

utilizadas no Brasil. 

 

A obra de Antônio Augusto da Costa Simões, denominada 

Construcções Hospitalares (noções geraes e projectos), publicada em 

Coimbra em 1890, pode ser considerada um tratado para construções 

hospitalares e foi inspirada na obra de CasimirTollet.1 

 

O professor da Universidade de Coimbra também afirmou que 

visitara a exposição de Paris em 1878 na qual o sistema Tollet fora exposto. 

                                                           

1Costa Simões foi professor e diretor da Faculdade de Medicina de Coimbra e escreveu diversas 
obras, das quais destacamos: Topographia medica das cinco villas e Arega ou dos concelhos de 
Chão de Couce e Maçãs de D. Maria, em 1848; Esgotos nas cidades e hospitaes: resumida 
apreciação dos principaes systemas com applicação aos Hospitaes da Universidade de Coimbra, 
em 1889; Abastecimento d’aguas em Coimbra: resumida historia d’este melhoramento com 
applicação aos Hospitaes da Universidade, em 1889; Hospitaes da Universidade de Coimbra: 
projecto de reconstrucção do hospital do Collegio das Artes, em 1869; O Hospital de Santo Antonio 
da Misericordia do Porto; em 1883; Projecto do Hospital da Real Confraria do Bom Jesus de 
Matosinhos, em 1893; e Hospitaes extrangeiros de construcção moderna: allemães, belgas, 
suíssos, italianos e hespanhoes, em 1901; e Hospitaes extrangeiros de construcção moderna: 
francezes e húngaros, em 1902. 
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Portanto, a formulação deste sistema na Europa já se fazia no final da 

década de 1870 tendo sido a exposição Universal de Paris de 1878 um 

palco para a sua difusão. 

 

Costa Simões afirmou em sua obra que havia se inspirado no tipo de 

enfermaria que o notável arquiteto CasimirTollethavia oferecido na sua  

Mémoiressurleslogementscollectifs, hôpitaux, casernes, etc...,de 1878,a 

partir da qual o professor da Universidade de Coimbra havia formulado 

diretrizes para hospitais distritais e municipais. (COSTA SIMÕES,1890, pgs. 

312-313) 

 

Em sua obra de 1890, Costa Simões apresenta princípios 

construtivos para projetos de hospitais distritais (figura 4) e hospitais 

municipais (figura 5) que seriam, segundo o próprio autor   “adaptados ao 

sistema Tollet”. (COSTA SIMÕES, 1890, p.587 e seguintes) Nesta obra 

afirma ainda que havia feito uma adaptação do isolamento do  Boston free 

hospital, a partir do qual propõe uma distribuição dos diversos edifícios do 

complexo (figura 6) contendo: casa de administração, pavilhões de 

enfermaria, a enfermaria dos variolosos e a galeria coberta de ventilação 

entre as diversas repartições.  (COSTA SIMÕES, 1890) 

 



 43

 
FIGURA 4. Projeto Para Hospitais Distritais Na Obra De Costa Simões. Fonte: Antônio 
Augusto Da Costa Simões, 1890.  
 
 

 
FIGURA 5. Projeto Para Hospitais Municipais Na Obra De Costa Simões. Fonte: Antônio 
Augusto Da Costa Simões, 1890.  
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FIGURA 6. Distribuição Dos Edifícios De Um Hospital Distrital Na Obra De Costa Simões. 
Fonte: Antônio Augusto Da Costa Simões, 1890.  

 

No projeto proposto para hospitais distritais Costa Simões comenta 

que havia disposto duas casas especiais para variolosos, ou para quaisquer 

outros doentes de moléstias contagiosas e descreve sobre projetos de 

pequenas enfermarias de isolamento, dentre quatro tipos, uma “Pequena 

casa de ferro e tijolo, sistema Tollet”, que poderia assim ser definido: 

É bem conhecido este sistema Tollet, principalmente nas construções para 
hospitais e para quartéis militares. As paredes consistem num simples pano de 
tijolo (ou em dois destes panos de tijolo cheio e entre eles um terceiro de tijolo 
celular nas condições do denominado colchão de ar), apoiados em prumo de ferro 
em forma de duplo T. Com estes prumos liga-se a armação o teto, igualmente de 
ferro e disposta de forma que a sala ofereça transversalmente uma seccão ogival. 
A cobertura de lousa ou de telha assenta, imediatamente, bem cimentada, sobre a 
estrutura metálica do teto, evitando-se assim qualquer desvão dos telhados. Por 
este modo desaparecem os ângulos entre o estuque do teto e as paredes laterais: 
restando somente os cantos com as paredes dos topos, que são arredondados em 
curvas de 0,20m de raio pelo menos. Os cantos das paredes com o pavimento 
também são arredondados. As portas e caixilhos são de ferro. O pavimento é de 
ladrilho apropriado ou de chapa de ferro e, em todo caso, assente com cimento 
sobre a abobadilha de tijolo, apoiada em vigamento de ferro. (COSTA 
SIMÕES,1890, pgs. 312-313)  
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Sobre os materiais de construção a serem empregados nos 

hospitais, Costa Simões afirmava que nos hospitais permanentes e nos 

pavilhões temporários: 

..emprega Tollet o ferro, tanto nos prumos das paredes, como na estrutura dos 
tetos e telhados, fazendo os enchimentos de tijolo e guarnecendo tudo com 
argamassa  e estuque. Dando aos tetos a forma ogival, não deixa intervalo entre 
estes e o telhado, suprimindo deste modo a estrutura ou vigamento de madeira dos 
mesmos tetos. No pavimento emprega os ladrilhos de louça ou o ferro assente em 
argamassa. Com estes materiais Tollet tem em vista a destruição periódica dos 
miasmas, por meio do fogo, nestes seus hospitais, que denomina incombustíveis, e 
até, se for necessário, a substituição periódica do tijolo, estuque e pavimento de 
louça infeccionada, por outros novos, deixando subsistir a mesma armação de 
ferro, não susceptível de se infeccionar. .(COSTA SIMÕES,1890, pgs. 343) 
 

Segundo Costa Simões Tollet propôs: 

a construção de pavilhões de um pavimento formado de uma tríplice camada de 
tijolo cimentado entre peças de ferro de duplo T. A camada central é de tijolo 
celular, na condição dos denominados colchões de ar isoladores. Deu à armação 
da casa a forma agival, podendo assim suprimir o madeiramento do telhado e seu 
desvão. O interior das salas é revestido de estuque silicatée de cimento. O 
pavimento é de ferro sobre alvenaria, um metro acima do solo. Todo o pavilhão fica 
incombustível. (COSTA SIMÕES,1890, pgs. 343-344) 

 

O projeto de Tollet, segundo Costa Simões, se “ acha disposto em 

pavilhões isolados, de um só pavimento de enfermarias, formando grupos 

de duas salas, de 14 camas cada uma” e a capacidade geral do hospital 

deveria ser de 200 camas. Para a boa higiene do estabelecimento propõe 

que fossem delimitadas zonas sanitárias. Na disposição dos pavilhões de 

enfermarias propõe a construção de uma rua central que serviria de 

comunicação direta entre as casas da administração, a capela, a casa 

mortuária, casa de banho, rouparia, lavanderia, etc. (figura 7), com jardins 

convenientemente dispostos para passeio, em separado, para doentes de 

ambos os sexos, por separação dos sexos em horas alternadas. No exterior 

indica muros por toda a parte. Propõe que as enfermarias tivessem15m de 

comprimento, 9,40m de largura e 6m de pé direito e que cada janela tivesse 

1m de largura e 4,50m de altura. (COSTA SIMÕES, 1890, pgs 593- e  

seguintes) 
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Em sua obra sobre hospitais, Costa Simões classifica o projeto para 

hospitais distritais como Tipo 2 e o projeto para hospitais municipais como 

Tipo 1, propondo ainda uma distribuição no terreno das diversas edificações 

do complexo. (Figura 7) (COSTA SIMÕES, 1890, p. 697) 

 

 

 

FIGURA 7. Disposição Geral Dos Hospitais Distritais Na Obra De Costa Simões. Fonte: 
Antônio Augusto Da Costa Simões, 1890.  

 

  

 

1.2. O hospital pavilhonar em São Paulo 

 

Francisco de Paula Ramos de Azevedo, a principal expressão da 

Arquitetura Eclética do Estado de São Paulo, formado como engenheiro-

arquiteto na Bélgica, na Escola de Engenharia Civil da Universidade de 

Gante, realizou diversos edifícios hospitalares fazendo recurso ao sistema 

pavilhonar, recomendado pelos higienistas do período. 

 

Em 1879, Ramos de Azevedo participou do concurso para a 

construção do novo hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 
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O projeto escolhido neste concurso foi o do engenheiro-arquiteto Luiz Pucci, 

mas caberia a Ramos de Azevedo a administração das obras. No 

julgamento da proposta de Luiz Pucci, a comissão destacava que a mesma 

havia sido pautada em princípios de higiene. Renato Gama-Rosa Costa 

afirma que, segundo seu próprio memorial do projeto, a inspiração de Luiz 

Pucci fora os hospitais pavilhonares estudados pela Academia de Ciências 

da França e o trabalho de Florence Nightingale. (COSTA, 2011, p.31) 

 

Em fevereiro de 1879, foram publicados os editais para o concurso 

no jornal A Província de São Paulo nos quais o programa definido pela 

comissão encarregada pelo concurso exigia entre outros: enfermarias para 

200 a 250 leitos; sala para porteiro e recepção de doentes; gabinetes 

médicos; cômodos para irmãs de caridade; farmácia; rouparia, refeitório, 

capela, sacristia, necrotério; biblioteca; Roda dos Expostos; lavanderia, etc. 

(Figuras 8, 9 e 10)(CAMPOS, 2011) 

 

 
FIGURA 8. Pormenor do mapa SARA de 1930 (Folhas 50/5 e 50/10, escala 1:1000), 
mostrando a projeção horizontal da Santa Casa de Misericórdia. Fonte: Eudes Campos, 
2011. 
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FIGURA 9. Desenho das construções da Santa Casa de Misericórdia, cerca de 1900. 
Fonte: Márcia Regina Barros da Silva, 2010. 

 

A construção da Santa Casa de Misericórdia foi iniciada em 1881, 

tendo sido inaugurada em 1884, ainda inacabada, quando o jornal A Província 

de São Paulo descreveu, em 2 de setembro, aspectos da construção:  

A frontaria já está principiada; os alicerces elevam-se a 2 metros. Estende-se um 

grande terraço por toda a frente das quatro enfermarias... O calçamento da frente 

será feito todo de pedra de cantaria. O estilo das obras é gothico. Os corredores 

são abobadados. Os tectos não abobadados são forrados de estuque. Nesse 

trabalho não entrou madeira. (A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, apud CAMPOS, 

2011) 

 

FIGURA 10. Entrada principal da Santa Casa de Misericórdia, cerca de 1900. Fonte: 
Márcia Regina Barros da Silva, 2010 
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Ramos de Azevedo ainda projetou e construiu na cidade de São 

Paulo mais quatro complexos hospitalares. Em todos eles fez recurso à 

tipologia pavilhonar e do isolamento: o Asilo da Mendicidade, entre 1879 e 

1902, o Asilo do Juquery, entre 1895 e 1898, o Hospital Militar de São 

Paulo, entre 1895 e 1916 e Instituto Vacinogênico em 1894. 

 

O Asilo da Mendicidade foi construído em local amplo e afastado da 

cidade. Contava inicialmente com “oito pavilhões ligados por galerias, 

quatro para cada sexo, e até 1920 mais 11 foram construídos, totalizando 

17 pavilhões de dois pavimentos espalhados por uma grande chácara, 

afastada do centro da cidade de São Paulo”. (COSTA, 2011, p.32) 

 
FIGURA11. Galerias atuais do Asilo da Mendicidade, hoje denominado Hospital Geriátrico 
e de Convalescentes Dom Pedro II – Asilo Jaçanã, em São Paulo. Fonte: 
http://www.santacasasp.org.br/portal/site/complexo/hospitais/hospital-dom-pedro-II. Acesso 
em 30 de novembro de 2018. 

 

O Asilo da Mendicidade, hoje conhecido como Hospital Geriátrico e 

de Convalescentes Dom Pedro II – Asilo Jaçanã, está localizado no bairro 

Jaçanã (figura 11), em São Paulo, pertencente à Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, foi tombado pelo CONPRESP – Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo pela Resolução 10/2016, em 2016, com a seguinte 

justificativa: 
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Considerando que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é a 

mais antiga instituição assistencial e hospitalar em funcionamento na cidade, cujo 

modelo de saúde pública adotado no atendimento, especialmente à população 

carente, marcou a história do desenvolvimento da cidade de São Paulo;  

Considerando que o lote onde está implantado o Hospital Geriátrico e 

de Convalescente Dom Pedro II – “Asilo da Jaçanã”, é parte remanescente da 

antiga fazenda Guapira, de propriedade da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, referência de relevante importância na formação do 

bairro do Jaçanã;  

Considerando o valor Cultural do Hospital Geriátrico e de Convalescente Dom 

Pedro II – “Asilo da Jaçanã”, inaugurado em 02 de julho de 1911, foi projetado 

pelo escritório do arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, marcado pela 

singular implantação pavilhonar e generosa escala construtiva, e partido 

arquitetônico eclético com inspiração “Neo-Clássica”; 

Considerando que até a década de 1940 o conjunto arquitetônico se manteve 

muito próximo da sua concepção original; 

Considerando a existência de obras de arte sacras, bem como Painel de Azulejos 

de autoria do artista Sergio Migliaccio, que assina S. Migliaccio, datado de 1974, 

cujo tema é a paisagem da região serrana de Campos do Jordão. (CONPRESP, 

Resolução10/2016) 

 

 

Em 1892, Francisco Franco da Rocha, que foi o mentor e primeiro 

diretor do Hospital do Juqueri, teria sido convidado pelo Dr. José Alves de 

Cerqueira César, presidente do Estado, a orientar o governo de São Paulo 

na reforma da assistência aos alienados. A construção se iniciou em 1895 e 

foi concluída em 1898 num terreno à margem da Estação Juquery da 

companhia inglesa de estrada de ferro, limitado de um lado pelo Rio 

Juquery (figura 12). (CARVALHO, 2000, p. 202) 
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FIGURA 12.Implantação do Hospital dos Alienados (Asilo do Juqueri) em São Paulo, obra 
de  Ramos de Azevedo, fotografia de Otto Rudolf Quaas. FONTE: Instituto Moreira Salles. 

 

 

O projeto para o Asilo do Juquery (figura 13) que também era um 

Hospital de Alienados, também foi concebido com pavilhões interligados por 

galerias cobertas e áreas ajardinadas entre os pavilhões. O complexo era 

composto de um edifício principal e dois grupos de quatro pavilhões, 

simetricamente dispostos e separados por sexo. O edifício da administração 

foi projetado em estilo neogótico. “Nos demais pavilhões, Ramos de 

Azevedo manteve a linguagem funcional, com destaque para as varandas 

com estrutura em ferro e coberta em telha francesa”; no interior as paredes 

foram revestidas com azulejos impermeáveis. (COSTA, 2011, p.33) 
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FIGURA 13. Planta do conjunto principal do Asilo do Juqueri. Fonte: Maria Cristina Woff de 
Carvalho, 2000, p. 201. 

 

Ramos de Azevedo, em um relatório encaminhado para o secretário 

de Estado, Alfredo Pujol, em 1896, cometa que a implantação do Asilo do 

Juqueri se faria em “uma vasta superfície em situação excepcional de 

salubridade, pela amenidade de seu clima, por sua excelente exposição, 

pelos largos horizontes que descortina e pela natural drenagem do seu 

solo”. Sobre a distribuição da planta ele comentaria que “o tipo adotado 

para a distribuição dos serviços é o de pavilhões isolados, comunicando-se 

por meio de galerias cobertas”.  Sobre as enfermarias Ramos de Azevedo 

relatava que “os pavilhões, em número de oito, com capacidade para 

cinquenta habitantes, serão colocados simetricamente em torno de uma 

vasta praça; os destinados aos homens à direita e os das mulheres à 

esquerda”.  (Figuras 14 e 15) Quanto às galerias do edifício afirmaria que 

seriam cobertas, sendo “exclusivamente de uso dos doentes”, guarnecendo 

“a face do edifício voltada para o seu respectivo pátio, oferecendo abrigo 

aos doentes durante as horas de recreação e passeio”.  Quanto à técnica 

construtiva, Ramos de Azevedo informava que:  
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“A construção será executada em alvenaria de tijolos sobre embasamento de 

pedra ordinária. 

As fundações serão assentadas sobre espessa camada de terra porosa, que 

oferece leito resistente e grande profundidade. O gradeamento para os pavimentos 

de madeira será executado em peroba e repousará em geral sobre as madres de 

aço laminado. Os vestíbulos, peças de serviço, banheiros, varandas etc. terão 

leitos de ladrilhos impermeáveis assentados sobre abóboda de alvenaria. As salas 

do alojamento, refeitório, descanso e em geral aquelas em que os doentes devam 

permanecer receberão um assoalho em taboado rijo.  

Os forros serão geralmente executados em estuque de gesso francês, com 

ausência de cimalhas salientes, e oferecerão os rincões amortecidos em linhas 

curvas, de sorte a evitar o acúmulo da poeira ou da umidade. Os paramentos dos 

muros serão sempre revestidos de forte argamassa de cal ou cimento e 

branqueados a cal ou tinta de óleo, conforme a sua situação. A cobertura será feita 

em telhas francesas de encaixe sobre armadura. Os caixilhos, portas e outras 

obras de esquadria branca serão executados em pinho resinoso e revestidos a três 

camadas de tinta óleo. As escadas interiores terão execução em essências de 

escolha e receberão corrimão e balaustrada do mesmo material. As escadas 

exteriores serão talhadas em pedra dura e receberão gradil do guarda-corpo em 

ferro forjado. As janelas serão geralmente guarnecidas de grade de vedação, a fim 

de impedir acidentes habituais em tais estabelecimentos. As calhas de goteiras e 

de zincão e os condutores serão executados em folha de cobre, com suficiente 

capacidade para o escoamento das águas pluviais. 

As galerias abertas que ligarão os diferentes edifícios terão armadura de coberta, 

aparelhada de sorte a dispensar os forros ou outro revestimento. Todo o 

madeiramento repousará sobre colunas de ferro formadas de tubo de canalização, 

as quais serão ligadas entre si por grades de apoio. (RAMOS DE AZEVEDO, 1896 

apud CARVALHO, 2000, pgs. 207-208) 
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FIGURA 14.Hospital dos Alienados (Asilo do Juquery) em São Paulo, obra de Ramos de 
Azevedo, fotografia de Otto Rudolf Quaas. FONTE: Instituto Moreira Salles. 

 

 

 

Para Maria Cristina Wolff de Carvalho (2000, p. 209), a concepção do 

Asilo do Juqueri estava em sintonia com as recomendações de Julien 

Guadet, que publicaria em Paris, possivelmente em 1906, a obra 

denominada Élémentsetthéorie de l’architécture, aonde afirmava que um 

asilo dos alienados em seu programa deveria ter elementos de um hospital, 

mas também de uma prisão pelo caráter de reclusão que se recomendava 

na época para alguns pacientes. A autora também afirma que, segundo 

Julien Guadet, no Asilo de Saint-Anne em Paris, projetado em 1861 por 

Charles-Auguste Questel, “os pavilhões dos agitados tinham a forma de um 

semicírculo composto por selas individuais acompanhadas de pequenos 

pátios descobertos”, a mesma solução adotada no Asilo do Juqueri.  
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FIGURA 15.Passagem coberta, Hospital dos Alienados (Asilo do Juqueri) em São Paulo, 
obra de Ramos de Azevedo, fotografia de Otto Rudolf Quaas. FONTE: Instituto Moreira 
Salles. 

 

Em relação às possíveis variantes estilísticas adotadas no século XIX 

para a construção de hospitais, Maria Cristina Wolff de Carvalho afirma que, 

segundo Nikolaus Pevsner, em sua obra publicada em 1979 em Barcelona, 

denominada História de las Tipologias Arquitectonicas, “a escolha 

principalmente dos estilos neo-romântico e neogótico para os hospitais do 

século XIX é devida a associação da imagem do hospital à de instituições 

religiosas cujos conjuntos edificados remontam à Idade Média e, portanto, à 

arquitetura medieval”. (CARVALHO, 2000, p. 219) 

 

Em agosto de 1893, o governo de São Paulo decidiu pela construção 

do Hospital da Força Pública, o Hospital Militar, em terreno próximo ao 

Quartel da Luz, e ele ali foi instalado em 1896 tendo sido “projetado dentro 

do princípio do sistema de pavilhões unidos através de galerias cobertas”. 

(CARVALHO, 2000, p. 194) 
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Para o projeto do Hospital Militar (figuras 16, 17 e 18) Ramos de 

Azevedo adotou a solução dos pavilhões com esquema construtivo 

proposto por Casimir Tollet: 

A construção de ambientes com paredes de altura elevada, com seção em arco 

ogival e abertura no teto, junto aos telhados, que permitia a saída do ar viciado 

pela parte de cima do ambiente. O engenheiro paulista usou o mesmo recurso na 

grande sala de cada um dos pavilhões: um arco em ‘berço ogival com altura de 

1,50 m sob a chave’. Foram construídos 13 pavilhões de dois pavimentos, sendo 

nove mais próximos à área central. Dos 13, sete foram destinados às enfermarias. 

No relato publicado na Revista Médica de 1899, percebem-se citações sobre a 

salubridade, ventilação, higiene, isolamento, uso da luz, ajardinamento e 

antissepsia, revelando referências tanto às já superadas teorias neo-hipocráticas 

do contágio quanto à microbiana, ou como dito por Pevsner, ‘indo da pré-

antissepsia à antissepsia”. (COSTA, 2011, p.34) 

 

 

FIGURA 16. Planta geral do Hospital Militar.Fonte: Maria Cristina Woff de Carvalho, 2000, 
p. 197. 
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O conjunto do Hospital Militar era composto de diversos edifícios de 

dois pavimentos sobre porões: edifício da administração, localizado no 

pavilhão frontal no qual se encontravam salas de consulta, gabinete 

médico, laboratório farmacêutico, secretaria; edifício de serviços, localizado 

no pavilhão dos fundos com drogaria, almoxarifado, refeitório, copa, 

cozinha, despensa, water-closet; enfermarias, localizadas nos pavilhões 

laterais; banhos, no centro do complexo hospitalar, etc.(CARVALHO, 2000, 

p. 198) 

 

 

 

 

FIGURA 17. Hospital Militar em São Paulo, obra de Ramos de Azevedo, fotografia de Otto 
Rudolf Quaas. FONTE: Instituto Moreira Salles. 

 



 58

 

 

FIGURA 18.Vista Geral do Hospital Militar em São Paulo, obra de Ramos de Azevedo, 
fotografia de Otto Rudolf Quaas. FONTE: Instituto Moreira Salles. 

 

 

Para Maria Cristina Wolff de Carvalho, o “Instituto Vacinogênico é 

uma das obras de Ramos de Azevedo que provam a versatilidade e trânsito 

do arquiteto em lidar com programas que exigiam atenção e 

recomendações e exigências específicas”, no caso no campo da higiene. 

(CARVALHO, 2000, p. 225) 
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FIGURA 19. Instituto Vacinogênico em São Paulo, obra de Ramos de Azevedo, fotografia 
de Otto Rudolf Quaas. FONTE: Instituto Moreira Salles. 

 

Esta edificação esteve diretamente relacionada ao Hospital de 

Isolamento de São Paulo cujo primeiro pavilhão, o Hospital dos Variolosos, 

fora construído para abrigar os doentes da varíola. O Instituto Vacinogênico 

(figura 19), que era destinado à produção das vacinas e à vacinação contra 

a varíola, comportava diversas edificações: o edifício central, destinado ao 

instituto propriamente dito, a casa do guarda, a cocheira, o necrotério, um 

depósito construído; os edifícios eram em tijolo à vista, um pavimento e 

telhados com amplos beirais com lambrequins. (CARVALHO, 2000, p. 221) 
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1.3. A implantação do Hospital de Isolamento de São Paulo. 

 

 

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, nome atual do Hospital de 

Isolamento de São Paulo, abriga as atividades hospitalares de tratamento 

de doenças infecciosas e desenvolve atividades de ensino e pesquisa na 

atual Avenida Dr. Arnaldo, no bairro Cerqueira César, na cidade de São 

Paulo. A implantação do antigo hospital de Isolamento e a construção dos 

primeiros pavilhões aconteceram num período de altíssimo crescimento 

populacional e urbano do município, num contexto entre o fim do regime 

monárquico e o começo do republicano e durante os surtos epidêmicos de 

varíola e mais recorrentes ( MOTTI, 2011, verbetes 4 ). Assim a criação do 

hospital correspondia as exigências higienistas da época, exercendo a 

função de isolar os doentes das pessoas sadias e da região de maior 

concentração populacional, o centro da cidade (ANTUNES, 1992, p. 23).  

 

A origem do Hospital de Isolamento de São Paulo está na construção 

do Hospital dos Variolosos com o objetivo principal de receber pessoas 

acometidas por varíola. O conjunto das construções do Hospital de 

Isolamento totalizou, no decorrer da sua história, seis pavilhões. A primeira 

construção, o Lazareto dos Variolosos, começou a ser planejada a partir de 

1875.  

 

A construção deste Hospital dos Variolosos (1878-1880) na cidade 

de São Paulo está inserida no conjunto de ações no campo da saúde 

pública marcada pela criação da Inspetoria de Higiene Provincial (1886) e 

do Serviço de Higiene (1888). Previsto desde 1875, ele foi erguido na área 

da antiga Fazenda Três Rios, à beira da Estrada do Araçá no Araçá (atual 

Avenida Dr. Arnaldo) numa bifurcação com o antigo caminho de pinheiros, 

atual avenida Rebouças. (CAMPOS, 2011) 



 61

 

O engenheiro Ignácio Wallace da Gama Cochrane foi o responsável 

pelo projeto do Hospital dos Variolosos. Segundo Eudes Campos, o 

“hospital era um edifício comprido, com duas enfermarias, e era provido de 

um apêndice posterior, de serviço. Possuía no alto um ventilador para 

remoção do ar e um pórtico metálico” (CAMPOS, 1997, p. 533-4). O 

apêndice posterior abrigava serviços, onde os funcionários repousavam, 

que se interligava com o corpo principal através de uma passarela. Já no 

corpo central, este era mais volumoso e possuía inicialmente um lanternim, 

para atender as funções de ventilação constante (figura 20). 

 

Uma representação do Hospital de Variolosos (figura 20) de São 

Paulo foi confeccionada pelo litógrafo francês Jules Martin (1832-1906) na 

época da construção do mesmo. (CAMPOS, 2011) 

 

 

FIGURA 20. Hospital dos Variolosos projeto de Ignácio Wallace da Gama Cochrane. 
Desenho de Jules Martin, por volta de 1880. FONTE: Acervo Fotográfico do Museu da 
Cidade de São Paulo 
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Por volta de 1870, as condições sanitárias na Província de São Paulo 

eram muito precárias e a ação dos Governos Provincial e Imperial no 

campo da saúde eram bastante limitadas. As epidemias que ocorreram 

nesse período em algumas cidades da província colocavam em risco a 

produção cafeeira, pois a divulgação destas afastavam do país os 

imigrantes, mão-de-obra fundamental para o desenvolvimento da cultura 

agrícola. Então, tornaram-se necessárias a criação de delegacias sanitárias 

e hospitais num primeiro momento e, posteriormente, investiu-se no 

saneamento urbano através de obras tais como drenagem de áreas 

alagadiças, canalização de cursos d´água urbanos, implantação de redes 

de abastecimento domiciliar de água e de captação de esgotos, tudo com o 

intuito de eliminar os focos transmissores das epidemias. A intervenção do 

Estado na política sanitária, em fins do século XIX e início do XX foi 

fundamental para controlar os surtos das doenças colaborando, portanto, 

para a consolidação da cidade de São Paulo como polo econômico de 

atração, valorizando o centro urbano, que expandia-se com o surgimento de 

novos bairros. 

 

A determinação do local de implantação do Lazareto dos Variolosos 

seguia as posturas higienistas da época; este deveria se localizar em uma 

área distante da aglomeração urbana, arejada e alta, em que os ares 

infectados pelos miasmas pudessem dissipar longe da cidade.  

 

Em 1875, o Vereador Capitão José Homem Guedes Portilho 

requereu à Câmara Municipal a abertura, na capital, de um hospital para 

recolher e tratar os doentes acometidos de varíola, sendo então aprovada 

uma verba orçamentária de 51:000$000. O local escolhido era distante dos 

aglomerados populacionais, na antiga estrada do Araçá, e também ao lado 

da estrada dos Pinheiros, que ligava à antiga vila indígena de pinheiros. 

Construiu-se o Lazareto dos Variolosos entre 1876 e 1880, durante a 

gestão do Presidente da Província Antonio da Silva Prado, com planta de 
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autoria de Ignácio Wallace da Gama Cochrane, fiscalização do engenheiro 

F. D. Albuquerque e construção da Companhia A. Correia de Andrade. 

(Figura21). 

 

Segundo Mônica Musatti Cytrynowicz e outros: 

O Lazareto dos Variolosos seguia em sua construção os conhecimentos e as 

teorias da época sobre a transmissão das doenças com uma grande preocupação 

com a circulação do ar, para ajudar na dissipação dos miasmas, eflúvios maléficos, 

que se acreditava serem os causadores ou propagadores das doenças. Por esta 

razão, o prédio tinha piso elevado em relação ao solo, com a parte de baixo aberta 

à ventilação, grandes janelas ao redor de todo o prédio, pé direito alto e, no ponto 

mais alto do telhado, um ventilador responsável pela constante renovação de ar no 

interior do edifício. (CYTRYNOWICZ e outros, 2011, p. 15, apud Hugo Segawa, 

1987, e Eudes Campos, 1997) 

 

 

 

FIGURA 21. Hospital do Variolosos reformado, na década de 1900.Fonte: Acervo Adolfo 

Lutz 
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Em 1888, a Lei Provincial nº 29 determinava a conversão do 

Lazareto da Capital em hospital permanente de isolamento e de 

contagiados. Após diversas tratativas com a Comissão de Justiça da 

Câmara, o governo da Província decidiu pela ampliação do hospital que 

passaria a ser denominado Hospital de Isolamento. 

 

O Lazareto dos Variolosos abrigava os doentes de varíola. Mais 

tarde, como Hospital de Isolamento, além de abrigar os variolosos, abrigava 

também doentes de tracoma, febre amarela e febre tifoide, doenças 

contagiosas que, segundo a concepção médica da época, precisavam ser 

isoladas do núcleo urbano. 

 

Com a instauração do regime republicano em 1889, houve 

reestruturação do Serviço Sanitário do Estado segundo o novo ideário 

republicano calcado em ideias positivistas que, entre outras, estabeleceu a 

obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Em 1891, com a constituição 

republicana, a responsabilidade administrativa da saúde pública foi 

transferida aos estados. Em seguida, em 1892, para combater as epidemias 

que assolavam diversas cidades do estado de São Paulo, principalmente a 

febre amarela, o Secretário de Estado dos Negócios do Interior solicitou ao 

vice-presidente do Estado a adoção de medidas urgentes, dentre elas a 

“construção imediata de um hospital de isolamento com cemitério anexo”, e 

se decidiu pela sua implantação em Pinheiros, na mesma zona do Hospital 

de Variolosos, adiante do Cemitério da Municipalidade. (CYTRYNOWICZ e 

outros, 2011, p. 29) 

 

Segundo Monica Musatti CYTRYNOWICZ e outros, num relatório de 

1895, o secretário Cesário da Motta Jr. afirmava que a construção do novo 

Hospital de Isolamento (figura 22) havia sido iniciada em fevereiro de 1893 

para acomodar doentes da febre amarela, vindos de Santos inclusive, 

estando terminados três pavilhões para enfermos, dois para administração 
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e portaria, desinfectório, necrotério, pavilhão de observação, que haviam 

sido construídos pela Superintendência de Obras, os novos tendo na 

direção das obras o engenheiro Theodoro Sampaio.(CYTRYNOWICZ e 

outros, 2011, p. 30) 

 

Conforme descrição realizada em relatório apresentado ao senhor 

Doutor Presidente do Estado de São Paulo pelo Doutor Cesário Motta Jr., 

Secretário de Estado dos Negócios do Interior, em 28 de março de 1894, 

capítulo referente a Hospitais, a necessidade de fechar por completo o 

estabelecimento de hospital, que ainda funcionava no centro da cidade se 

tornou primordial devido além de não ter capacidade de atender mais aos 

pacientes encontrava-se ainda na malha urbana sem isolamento. Assim o 

Dr. Cesário Motta Jr. relatou:  

Eis porque solicitámos a construção urgente dos Hospitais definitivos. Autorisado a 
faze-los, foi o Dr. Theodoro Sampaio encarregado de dirigir-lhes as respectivas 
obras. Estão hoje quase concluídos dous vastos edifícios com enfermarias 
espaçosas, com todas as regras de hygiene, um outro destinado aos enfermos em 
observação, e mais dois menores na frente para administração; constituindo o 
todo, bem como o hospital de variolosos, que fica visinho, um systema bem 
combinado, no ponto de vista da hygiene e da administração, para tratamento das 
moléstias infecciosas. ( MOTTA, 1894, cópia autentica do relatório apresentado ao 
senhor Doutor Presidente do Estado de São Paulo pelo Doutor Cesário Motta Jr., 
Secretário de Estado dos Negócios do Interior, em 28 de março de 1894, capítulo 
referente a Hospitaes ) 
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FIGURA22. Planta do Hospital de Isolamento em São Paulo, em 1894, aonde: 1 
Administração; 2 Porteiro; 3 Pavilhão de Observação; 4 Hospital, 1º corpo (denominado 
futuramente Pavilhão 2); 5 Hospital, 2º corpo, 6 Estufa de desinfecção; 7 Hospital dos 
Variolosos; 8 Cemitério; 9 Necrotério. MOTTA, 1894, cópia autentica do relatório 
apresentado ao senhor Doutor Presidente do Estado de São Paulo pelo Doutor Cesário 
Motta Jr., Secretário de Estado dos Negócios do Interior, em 28 de março de 1894, capítulo 
referente a Hospitaes. Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. Acessado em 06 de Junho 
de 2017. 
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Em 1880, somente o Hospital dos Variolosos estava implantado (n-7 

na figura 22). Em 1894, dos 3 pavilhões objeto de análise nesta dissertação 

de mestrado, apenas o Pavilhão 2 estava construído (n-4 na figura 22). 

 

O complexo hospitalar instalado em 1894 contava ainda com Portal 

de Entrada (figura 23), composto por um edifício de administração e outro 

utilizado como portaria e um Pavilhão de Observação (n-3 na figura 22 e 

figura 24) que recebia e examinava os doentes e os encaminhava às 

enfermarias.  

 

 

  
FIGURA 23.Portal de entrada do Hospital de Isolamento de São Paulo: à esquerda o 
edifício da administração e à direita o edifício da portaria. Fonte: Acervo Fotográfico do 
Museu da Cidade de São Paulo, 1911. 
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FIGURA 24.Pavilhão de Observação, passou a ser designado Pavilhão 1, localizado 
próximo da entrada do hospital. Fonte: Arquivo Adolfo Lutz 

 

 

Maria Lucia Mott e Marta de Almeida no verbete 4 do livro História da 

Saúde : São Paulo : instituições e patrimônio arquitetônico ( 1808 – 1858 ) 

descreve as construções do Hospital de Isolamento onde , confirma-se que 

ampliação e a construção de novas alas no Hospital do Isolamento foram 

portanto de autoria de Teodoro Sampaio. Em 1894, o Hospital possuía dois 

pavilhões de isolamento que seguiam as normas convencionais de 

arquitetura e administração hospitalar da época. Os pavilhões permitiam a 

ventilação e a iluminação em todos os cômodos, pois se acreditava que 

assim seria impedida a propagação de miasmas, temidos como agentes 

disseminadores de doenças (ANTUNES, 1992, p. 25). 

 

Em 31 de outubro de 1894, estabelecia o primeiro regulamento do 

Hospital de Isolamento, pelo Decreto n- 266, e mais tarde oficializado pela 
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Lei n- 432, de 3 de agosto de 1896, com a finalidade de reorganizar o 

Serviço Sanitário do Estado. Dentre várias posturas e condutas 

regulamentadas, como as referentes das lavadeiras, da recepção dos 

doentes e do regimento interno nas enfermarias, por exemplo, o 

funcionamento do Hospital de Isolamento, em 1894, era também regido 

pelo conceito do “cordão hospitalar”. O princípio do cordão hospitalar tinha 

a finalidade de isolar, dentro do recinto, os enfermos e os empregados que 

os atendiam. O cordão hospitalar separava e dividia, portanto, as alas em 

duas secções: a dos infectados e a dos desinfectados. As comunicações 

entre as alas e administração deviam ser feitas por meio de telefones e se 

algum funcionário rompesse o cordão de isolamento, este podia ser punido 

com advertências e até em demissão. (Decreto n-266, Palácio do Governo 

do Estado de São Paulo, 31 de outubro de 1894. Cópia do decreto, Acervo 

Emílio Ribas ) 

 

Em 1894, o Hospital dos Variolosos e seu cemitério adjacente não 

ocupavam terreno próprio. O governo adquiriu nesta época terrenos 

vizinhos totalizando uma área de 286.639 metros quadrados, pertencentes 

ao Sítio Água Branca dos Pinheiros, na Freguesia da Consolação, e 

procedeu à sua demarcação. ( MOTTA, 1894, cópia autentica do relatório 

apresentado ao senhor Doutor Presidente do Estado de São Paulo pelo 

Doutor Cesário Motta Jr., Secretário de Estado dos Negócios do Interior, em 

28 de março de 1894, capítulo referente a Hospitaes , Acervo Emílio Ribas) 

 

O Hospital de Isolamento, em sua nova configuração, recebeu seus 

primeiros pacientes em 27 de novembro de 1894. Segundo Hugo Segawa, 

o Hospital de Isolamento de São Paulo foi construído segundo as mais 

modernas ideias de arquiteturas da época, dentre as quais as da Sociedade 

de Medicina Pública e de Higiene Profissional de Paris em 1883: 
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O programa desta sociedade estabelecia entre outros parâmetros: a implantação 

segregada ou semissegregada dos locais populosos; o conjunto hospitalar deveria 

ser organizado em vários edifícios abrigando cada um as diversas partes de uma 

estrutura clínica (pavilhões de tratamento e isolamento, desinfecção, cozinha, 

lavanderia, administração, et.); cada pavilhão, de um só pavimento, estaria 

separado dos outros por áreas ajardinadas e arborizadas, garantindo ventilação e 

insolação; cada pavilhão disporia de latrina, banho, enfermaria e sala de médicos 

dispostos de acordo com cada caso. (SEGAWA, 1987, p. 180, apud 

CYTRYNOWICZ e outros, 2011, p. 34) 

 

Em 1896, no terreno do Hospital de Isolamento, foi construída a sede 

do Instituto Bacteriológico, acentuando o caráter de um complexo de saúde 

e ciência em torno do hospital. O instituto já funcionava de forma provisória 

desde a sua criação em 1892 e era dirigido pelo Adolfo Lutz desde 1893. 

(CYTRYNOWICZ e outros, 2011, p.40) 

 

Em 1896 o edifício da administração do Hospital foi ampliado, a 

lavanderia ficou pronta e estavam em andamento as obras de iluminação a 

gás nas enfermarias, pátios e terrenos anexos. O antigo Pavilhão de 

Observação foi reformado para tratamento da difteria e ficou conhecido 

como Pavilhão 1. (CYTRYNOWICZ e outros, 2011, p.41) 

 

Em 1897 foram construídos dois novos pavilhões ( Pavilhão 4 e o 

Pavilhão de Classes ) e foi completamente reformado o dos diftéricos. Com 

isso, passaram a ser quatro pavilhões separados ( Pavilhão 2 com seus 2 

corpos, Pavilhão 3, Pavilhão 4 e o Pavilhão 5, de Classes ), para pacientes 

com febre amarela, febre tifoide, varíola e difteria. (CYTRYNOWICZ e 

outros, 2011, p.41) 

 

Em 1900, o antigo prédio do Lazareto foi transformado em um 

pavilhão para atendimento de doentes com difteria e escarlatina. Conhecido 

como Pavilhão 3 (figura 25), era formado por duas alas, cada uma com 
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duas enfermarias para oito leitos, e um salão central. Havia também neste 

pavilhão dez quartos destinados aos doentes de “classe”. (CYTRYNOWICZ 

e outros, 2011, p.42) 

 

 

FIGURA 25. O Lazareto dos Variolosos foi reformado em 1900 e passou a ser denominado 
Pavilhão 3, nele eram tratados os pacientes com difteria e escarlatina. FONTE: Arquivo 
Adolfo Lutz 

 

Em 1898 Emilio Ribas foi nomeado diretor do Serviço Sanitário do 

Estado, permanecendo no cargo até 1917. 

 

Os pacientes da doença que havia dado origem ao Hospital – a 

varíola – acomodavam-se no Pavilhão 4. No entanto, em função do baixo 

número de casos registrados, segundo Victor Godinho, graças à vacinação 

obrigatória, o pavilhão também atendia os doentes de peste bubônica, com 

dependências semelhantes às dos Pavilhões 2 e 3. 

 

Finalmente, o Pavilhão 5, denominado “de classe”, marcava uma 

nova perspectiva de ação do hospital. Destinava-se às pessoas de posse 

que tivessem de ser acompanhadas por suas respectivas famílias e era 
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composto por um vestíbulo e duas alas independentes, cada uma com a 

possibilidade de acomodação de uma família inteira. O conforto era 

garantido: salão, quarto de doente, dois quartos para a família, sala de 

jantar, cozinha, gabinete e banheiros, além de uma área interna cercada de 

varanda para convalescentes. O próprio regulamento sanitário previa que 

os hospitais poderiam atender “doentes de classe”, destacando alguns 

privilégios dos setores mais abastados da sociedade paulista, como a 

construção de pavilhão separado dos demais enfermos. Os serviços 

especiais prestados pelo Hospital de Isolamento eram pagos e obedeciam 

ao regulamento interno (Almeida, 2003, p. 111-2). Além dos pavilhões e 

enfermarias, o Hospital de Isolamento possuía um desinfectório, uma 

lavanderia, um necrotério, um forno de incineração e cocheiras (GODINHO, 

1900, p. 183). 

 

O memorialista Alfredo Pinto e o médico Victor Godinho, em textos 

escritos em 1900, referem-se ao Hospital de Isolamento, que, à época, 

dispunha de uma área de cerca de 50 hectares, sendo dez ocupados com 

os edifícios, pavilhões, dependências e jardins. Destinava-se o Pavilhão 1, 

antigo Pavilhão de Observação, (figura 24) à difteria, o qual era formado por 

duas salas (uma comum e outra para o médico), um quarto para os 

enfermeiros, um quarto para servente, quatro enfermarias pequenas, um 

quarto de banho para o pessoal do pavilhão e outro para os doentes e uma 

copa. Dividia-se o Pavilhão 2 (figura 26) em duas alas: uma para a febre 

tifoide e outra para a febre amarela. Cada ala possuía duas enfermarias 

(uma para homens e outra para mulheres), com anexos para os casos que 

não pudessem ser tratados em enfermaria comum e para os agonizantes.  
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FIGURA 26. Pavilhão 2 do Hospital de Isolamento em São Paulo. Fonte: Arquivo Público 
do Estado. http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/vistas_sp 

 

 

FIGURA 27. Pavilhão 3, antigo Hospital dos Variolosos em 1902. Fonte: CYTRYNOWICZ e 
outros, 2011, p.63   
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Nessa vista ( figura 27 ) podemos observar ao fundo já a existência 

do Pavilhão 4 e a conclusão de reformas do Pavilhão 3 aprovadas pelo 

governo em 1900. Com o objetivo claro de aprimorar os conceitos 

higienistas da construção, devido ao aumento de pacientes internados, os 

arcos plenos foram abertos ( figura 25 e 27 ), ampliando as antigas e 

tímidas aberturas nos porões vistas na figura 20. Na área central, podemos 

constatar um volume maior, tomando forma de uma planta quadrangular 

com pé direito mais alto, onde foi inicialmente construído um lanternim ( 

figura 20 ) em sua planta original, mas no entanto em 1900 com a reforma 

esse elemento construtivo com a função de ventilar o ambiente foi 

totalmente retirado e ampliado, criando um pátio aberto no centro deste 

salão, para que o ar fosse totalmente trocado, e os miasmas rapidamente 

expulsos ( figura 25 ). 

 

 

FIGURA 28. Pavilhão 3, antigo Hospital dos Variolosos em 1902 (lado direito). Fonte: 
Acervo Adolpho Lutz. 
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FIGURA 29. Pavilhão 3, antigo Hospital dos Variolosos em 1902 (lado esquerdo). Fonte: 
Acervo Adolpho Lutz. 

 

O Pavilhão 3 utilizava-se do recurso de altas janelas e em grandes 

quantidades e todas ritmadas ao longo das alas, que abrigavam em cada ala 

separadamente pacientes por sexo, os acessos eram independentes para cada 

setor, havendo um central, com um alpendre, um em cada extremidade do 

pavilhão ( figura 28 e 29 ) , nos dois lados da saliência da área central, um no 

fundo desta , que interligava através de uma passarela até a área de serviços, e 

esta por sua vez também possuía  sua própria saída. Podemos observar 

também que nesse primeiro pavilhão concebido pelo Cockrane não houve a 

concepção de varandas. 

 

Unido ao Pavilhão 2, concebido em 2 corpos pavilhonares sendo 

cada com duas alas, estava um outro prédio ( figura 30 ), destinado a dormitório 

e sala de refeição do pessoal.  Em continuação, mas completamente 

independente, este abrigava a cozinha geral, o salão de refeitório e os quartos 

dormitórios dos empregados que faziam os serviços externos e ficavam fora do 



 76

“cordão hospitalar”, que se isolava dos enfermos e dos empregados que 

diretamente se encarregavam dos tratamentos. 

 

 
FIGURA 30. Anexos Em Continuação Do Pavilhão 2. Foto Tirada Na Década De 60 
Aproximadamente. Fonte: Acervo Adolpho Lutz. 
 
 
 

Para atender os variolosos, que foram retirados do Pavilhão 3 muito 

próximo da recém-construída Avenida Municipal, atual Avenida Dr. Arnaldo, 

foi construído um novo pavilhão mais afastado dos outros, perto do lugar 

onde seriam depois erguidos o Instituto Adolfo Lutz e a Faculdade de 

Medicina. Conhecido como Pavilhão 4 (figura 31), era composto de quatro 

enfermarias, com oito leitos cada, e seis quartos para doentes de “classe”, 

além das dependências de funcionários. (CYTRYNOWICZ e outros, 2011, 

pgs.44-45) O prédio é atualmente ocupado pela biblioteca do Instituto 

Adolfo Lutz e é um dos edifícios estudados neste trabalho. 
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FIGURA 31. Pavilhão4, da Varíola dos Hospitais de Isolamento em São Paulo. Fonte: 
Serviço Sanitário do Estado de São Paulo. 

 

No final do século XIX foi ainda construído o que se convencionou 

chamar de Pavilhão Classe, um dos nossos três objetos de estudo, para 

atender aos “pacientes de classe”, ou seja, membros da aristocracia 

cafeeira.  

 

Este que foi denominado Pavilhão 5, “de classe”, (figura 32), como 

previsto no próprio regulamento sanitário , estabelecido pelo decreto n- 266 

de 1894 , com a finalidade de pessoas doentes acompanhadas pelas suas 

próprias famílias . Estas famílias e acompanhantes destes enfermos se 

comprometiam em seguir o regimento interno, principalmente regido sobre 

o “cordão de isolamento”. Apesar dos pavilhões anteriores terem cômodos 

específicos que podiam atender essa classe social, esta ação do hospital 

marcou uma nova postura ao colocar em prática num novo edifício 

construído para apenas esse fim. Agora o hospital prestava um novo 

serviço, onde inclusive se cobrava financeiramente das famílias abastadas, 

em um prédio isolado dos outros pavilhões e consequentes enfermos. O 

Pavilhão de Classe abrigava todo o conforto e estrutura, oferecendo todos 

os serviços regidos pelo regimento interno, com segurança e princípios 
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higienistas.  Assim o Pavilhão 5 oferecia cômodos para acomodar a família 

inteira.  

 

Além dos pavilhões, enfermarias, administração, portaria e serviços 

contíguos a cada pavilhão, o Hospital de Isolamento possuía um 

desinfectório, uma lavanderia, um necrotério, um forno de incineração e 

cocheiras (GODINHO, 1900, p. 183). 

 
FIGURA 32. Antigo Pavilhão Classe Do Hospital De Isolamento Em São Paulo, Foto Do 
Início Do Século XX. Fonte: Acervo Adolfo Lutz / Projeto De Restauro Do Antigo Pavilhão 
Classe Do Hospital De Isolamento De São Paulo, 2000. 

 

Em 1893 foi formada pela Câmara Municipal uma comissão para 

procurar um terreno para a construção de um novo cemitério municipal, que 

se tornaria o Cemitério do Araçá. (Figuras 33 e 34) Em 1894 a Câmara 

decidiu construir o cemitério próximo ao Hospital de Isolamento, em um 

terreno que avaliou como adequado, em local plano e elevado. A criação do 

novo cemitério e a abertura da Avenida Municipal, hoje Avenida Dr. 

Arnaldo, provocou mudanças significativas no funcionamento do Hospital.  
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Uma delas foi a reforma do antigo Lazareto que foi adaptado para receber 

pacientes com febre tifoide. (CYTRYNOWICZ e outros, 2011, p.42) 

 
FIGURA 33.Implantação do cemitério do Araçá e Fotografia da abertura da Avenida 
Municipal, atual Avenida Doutor Arnaldo, tirada por volta de 1900. Fonte: Acervo 
Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo. 
http://www.acervosdacidade.prefeitura.sp.gov.br/PORTALACERVOS/ExibirItemAcervo.asp
x?id=460047, acessado dia 15/01/2018 
  

 

FIGURA 34. Localização dos principais edifícios do complexo hospitalar Hospital Emílio 
Ribas na planta da cidade de São Paulo de 1930. Em destaque: Hospital de Isolamento, 
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Faculdade de Medicina e Cirurgia, Instituto de Higiene e Cemitério do Redentor. Ainda, no 
lado oposto da Avenida Doutor Arnaldo, o Cemitério do Araçá. Mapeamento 1930 – Sara 
Brasil http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx . Acessado dia 
15/01/2018 

 

O Pavilhão dos Variolosos, Pavilhão 3, o primeiro a ser implantado, 

concomitantemente com um cemitério, necrotério e estufa de desinfecção 

foram implantados em 1880 e permaneceram os únicos edifícios até por 

volta de 1894 ( imagem1da figura 35 ), quando observamos que nesta data  

já constavam na implantação os dois corpos do Pavilhão 2, o Pavilhão 1, de 

Observação, a administração e portaria. Enquanto a frente do Pavilhão 3 

era em direção a então Estrada do Araçá, os outros edifícios foram 

implantados, diferentemente, com as elevações frontais direcionadas à 

portaria nova, que por sua vez estava voltada ao centro da cidade. Mesmo 

com a execução da avenida Municipal, atual avenida Dr. Arnaldo, a entrada 

do então Hospital de Isolamento instalou – se na bifurcação entre a Avenida 

Municipal e a Estrada de Pinheiros, atual Avenida Rebouças, na parte do 

terreno mais próximo do centro da cidade e mais longe do então já 

existente Pavilhão 3. Um novo planejamento de organização em relação a 

implantação dos pavilhões foi instalado, pois inclusive os novos pavilhões 

construídos entre 1894 e aproximadamente do ano de 1900, o Pavilhão 4 e 

o de Classes ( imagens 2 e 3 da figura 35 ), foram locados com o mesmo 

direcionamento, distantes um dos demais pavilhões respeitando o cordão 

de isolamento , conceito higienista. 

 

Por volta de 1900 ( imagem 2 da figura 35 ) tanto o Pavilhão 4, o 

Pavilhão 5, blocos independentes que continuam do segundo corpo do 

Pavilhão 2, ampliação da administração, e reforma com ampliação do 

Pavilhão 3 estão concluídos permanecendo essa configuração até durante 

a década de 1940 ( imagens 3 e 4 da figura 35 ). No entanto com a 

implantação do novo cemitério, conhecido como Cemitério do Araçá, o 

primeiro foi desativado e em seu lugar deu espaço para a implantação da 

Faculdade de Medicina como consta no mapa da Sara Brasil de 1930 ( 
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imagem 3 da figura 35 ). Em 1940 ( imagem 4 da figura 35 ) o prédio 

principal do Instituto Adolfo Lutz já configurava a implantação do complexo, 

este como foi construído muito próximo ao Pavilhão 3, que 

consequentemente posteriormente perdeu sua ala do lado direito ( imagem 

5 da figura 35 ) . Tanto a Faculdade de Medicina como o Instituto Adolfo 

Lutz foram implantados seguindo a testada com a Avenida Dr. Arnaldo, 

antiga Estrada do Araçá e Avenida Municipal, correspondendo já à 

urbanização que ocorria entorno do complexo da saúde ( figura 1 e imagens 

4 e 5 da figura 35 ).   

 

O Instituto Emílio Ribas, antigo Hospital de Isolamento, muda sua 

portaria, saindo da bifurcação com Avenida Rebouças para rente à Avenida 

Dr. Arnaldo, e se mantem até os dias atuais ( imagem 5 da figura 35 ). A 

partir da década de 1950, surgem novos institutos, iniciam construções de 

novos prédios, que culminam em significativas mudanças na malha viária, 

desde ao simples retorno no local da antiga portaria e administração, da 

duplicação da Avenida Dr. Arnaldo, até túneis e pontilhões configurando a 

implantação atual ( imagem 6 da figura 35 ) . Nesse processo de 

consolidação do complexo da saúde, onde todos os bairros se urbanizaram 

em torno dessa grande gleba, bens culturais, como o Pavilhão 3, sendo 

este o primeiro edifício construído, Pavilhão 1 , a portaria e administração 

original, anexos do Pavilhão 2 e bloco da estufa de desinfecção foram 

demolidos para dar espaços a novos prédios ( imagem da figura 35 ) .  
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FIGURA 35. Quadro de mapas / fotos aéreas – cronologia das implantações do Antigo 
Hospital de Isolamento. Fonte: recorte desenvolvido a partir dos mapas: Imagem 1, 1894 – 
Arquivo do Estado de São Paulo; Imagem 2, por volta de 1900, Acervo Emílio Ribas; 
Imagem 3 – 1930, Sara Brasil. 
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx; Imagem 4 – 1940, Foto 
aérea – 1940 http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx ; Imagem 5 
– 1954 – Vasp Cruzeiro http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx e 
Imagem 6 – 2004 – Ortofoto 2004 – MDC 
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx . 
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Entre 1902 e 1903, o Hospital de Isolamento foi cenário de um 

importante capítulo da história da medicina e da saúde pública do Brasil: a 

repetição das experiências com o mosquito da febre amarela ocorridas em 

Havana pela comissão médica norte-americana em 1900 e 1901. 

Comandaram tais experiências o então diretor do Serviço Sanitário, Emílio 

Ribas, e Adolfo Lutz, na época, diretor do Instituto Bacteriológico. 

 

As experiências ocuparam algumas das dependências do Hospital e 

transcorreram em duas etapas: de 15 de dezembro de 1902 a 20 de janeiro 

de 1903, seis voluntários, incluindo Ribas e Lutz, submeteram-se às 

picadas de mosquitos infectados; depois, entre 20 de abril e 11 de maio de 

1903, três voluntários, imigrantes italianos recém-chegados ao Brasil, foram 

internados em um quarto vedado e com estufa para que o recinto 

permanecesse quente, no qual ficaram durante 10 dias, convivendo com 

lençóis e roupas manchadas por sangue e vômito de doentes infectados por 

febre amarela. O objetivo era comprovar a transmissão da doença pelo 

mosquito e não pelo contágio ou contaminação de objetos (ALMEIDA, 

1998, p. 190). 

 

Em 1932 o Hospital de Isolamento da capital teve o seu nome 

alterado para Hospital de Isolamento “Emílio Ribas”, em homenagem ao 

eminente cientista. 

 

A partir de 1930 as instalações do Hospital de Isolamento foram 

reformadas, segundo projeto e execução do chefe de Engenharia Sanitária, 

Mario Ayrosa. Foi reformado o Pavilhão 3 e o Pavilhão 2, conhecido como 

Casa Azul (figura 36), “foi praticamente reconstruído, aproveitando-se 

apenas as paredes principais... A ala esquerda do Pavilhão 2 era formada 

por duas grandes enfermarias, oito quartos e quatro banheiros. Na parte 

central, que incluía a galeria que ligava as duas áreas, ficavam: secretaria, 
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sala de esterilização, sala de operações, banheiro e três quartos; na ala 

direita: quatro enfermarias para seis leitos, quatro quartos e banheiros. A 

cozinha, a lavanderia e as residências das enfermeiras dos pavilhões 2 e 3 

também foram reformadas e modernizadas. Apenas o Pavilhão 4 ficou 

esperando as indispensáveis reformas”. (CYTRYNOWICZ e outros, 2011, 

pgs. 98 e 99) 

 

 
FIGURA 36. Pavilhão 2 em 1980. (CYTRYNOWICZ e outros, 2011, pagina 136) 

 

Na década de 1920 o Hospital de Isolamento cedeu terrenos para a 

construção dos prédios da Faculdade de Medicina de São Paulo e do 

Hospital das Clínicas, projetados em 1928. O prédio da Faculdade foi 

inaugurado em 1931 e o novo hospital seria erguido em 1944. Os avanços 

da medicina não mais justificavam a segregação espacial atribuída ao 

hospital pavilhonar. O “novo hospital era compacto, próprio para conviver 

com o meio urbano, onde o custo da terra inviabilizava ocupações 

horizontais mais generosas”. O sistema espraiado de pavilhões deu lugar à 

concepção norte-americana que desenvolveu “sistema de hospitais de 
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vários pavimentos, organizando blocos verticalmente agrupados com 

circulação horizontal definido segundo conveniências funcionais de acordo 

com a natureza do programa clínico”. (CYTRYNOWICZ e outros, 2011, p. 

89) 

 

Antes de iniciar as obras da Faculdade de Medicina, a comissão de 

obras fez um extenso levantamento da situação e regularização do terreno. 

“da área inicial, um triângulo já havia sido separado com a abertura da Rua 

Teodoro Sampaio (figura 37) e era a única área com litígios de limites; no 

restante do terreno não havia dúvida quanto à área ou sua legitimidade. 

Neste local começou a ser construído em 1928 o Instituto de Higiene, que 

se instalou no prédio ainda em construção em1931.” (CYTRYNOWICZ e 

outros, 2011, p. 94) 

 

 

FIGURA 37., Mapa do Terreno por volta de 1900, Acervo Emílio Ribas 
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Em 1932, o Hospital de Isolamento (figura 38) passou a se chamar 

Hospital Emílio Ribas, em homenagem ao diretor do Serviço Sanitário do 

Estado, cuja atuação foi decisiva no combate de doenças infecciosas. Em 

26 de outubro de 1940, o Instituto Bacteriológico e o Instituto de Análises 

Químicas foram unidos em um só instituto, que recebeu o nome de Adolfo 

Lutz. O Hospital Emílio Ribas cedeu o terreno para a construção da sede do 

Instituto Adolfo Lutz ao seu lado, encostado no Pavilhão 3 (figura 39 e 40 ).  

 

Assim as demolições no prédio se tornaram inevitáveis, a ala direita 

foi demolida e em 1941, para alargamento e pavimentação da Avenida Dr. 

Arnaldo, parte da frente da estrutura do Pavilhão 3 do antigo Hospital de 

Isolamento também foi demolida ( figura 39 e 40 ) . Culminou-se com a 

demolição total do Pavilhão 3 na década de 70 com novas construções que 

estavam  sendo realizadas ( figura 41 ).  

 

 
FIGURA 38 - (CYTRYNOWICZ e outros, 2011,página 62) 
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FIGURA 39. Pavilhão 3. – a direita a sede do Instituto Adolfo Lutz e a esquerda a 
ampliação da Av. Dr. Arnaldo. Fonte: Acervo Adolfo Lutz. 

 
FIGURA 40. Pavilhão 3. – ao fundo sede do Instituto Adolfo Lutz. Fonte: Acervo 
 Adolfo Lutz . 



 88

 

 
FIGURA 41. Pavilhão 3. – ao lado direito sede do Instituto Adolfo Lutz e ao lado esquerdo 
novo edifício público. Fonte: Acervo Adolfo Lutz . 

 

O Pavilhão 4 foi doado ao Instituto Adolf Lutz e neste edifício foi 

instalada uma biblioteca da construção original, logo encontram-se, 

atualmente, duas edificações, corpos compostos em forma de H, (antigos 

pavilhões de varíola), as quais abrigam setores administrativos (Pavilhão 2), 

a referida biblioteca (Pavilhão 4), e a chamada casa rosada (antigo Pavilhão 

Classe), utilizado como setor administrativo e Memorial Emílio Ribas, os 

três edifícios objeto de análise desta dissertação. 

 

Este pavilhão, que ainda existe, foi restaurado por nosso escritório de 

arquitetura (Paulo Fraga Silveira – Arquitetura Ltda ) em 2003 e é 
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conhecido como Casa Rosada, e é ocupado pela diretoria do Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas. (CYTRYNOWICZ e outros, 2011, pgs.44-45) 

Após nossa ação de restauro, que permitiu a valorização deste edifício, ele 

foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP, 

Resolução 08/2005), juntamente com o Pavilhão 2, por seu inestimável 

valor histórico e ambiental. A Casa Rosada se encontra há anos em análise 

para fins de tombamento no Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e 

Arqueológico do Estado de São Paulo como Estudo de Tombamento do 

Quadrilátero da Saúde, memória dos investimentos públicos na área da 

saúde no bairro de Pinheiros, São Paulo, de 2005, e resultou no Processo 

nº 52.290/2005. (CONDEPHAAT ) 

 

Em 2003, apresentamos nosso projeto de restauro na Bienal 

Internacional de Arquitetura de São Paulo, denominado Memorial Emílio 

Ribas - Restauro, no qual descrevemos o edifício: é assentado sobre um 

porão com abertura em arcos plenos, que permite a circulação de ar. Com 

342 metros quadrados de área construída, tem características ecléticas e é 

construído em alvenaria, com tijolos aparentes emolduradas com 

revestimento e pintura à base de cal. Os pisos hidráulicos e as telhas foram 

importados de Marselha, na França. Os equipamentos de ferro fundido, 

como gradis, colunas e alpendres, vieram da Inglaterra. As portas e janelas 

são em pinho de Riga, as escadas de entrada em mármore de Carrara e o 

assoalho do vestíbulo em tábuas corridas. O átrio central com jardim interno 

foi coberto na primeira reforma, ainda no início do século XX.  (FRAGA, 

2003), como comentado no livro de Monica Musatti Cytrynowicz, Roney 

Cytrynowicz e Ananda Stucker, Do Lazareto dos Variolosos ao Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas: 130 anos de História da Saúde Pública no Brasil, 

de 2011.CYTRYNOWICZ e outros, 2011, p.45) 
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No final dos anos 1950, iniciou-se a construção de novo edifício, em 

substituição ao que existia há mais de 80 anos ( figura 42 ). Edificou-se o 

prédio de nove pavimentos com recursos do Plano de Ação do Governo 

Carvalho Pinto, o qual previa, entre outras medidas, a ampliação do número 

de leitos hospitalares. Sua construção ficou a cargo do Departamento de 

Obras Públicas, com inauguração em 1962. Nos anos 1980 e 1990, o 

Hospital passou por novas reformas e pela construção de mais um prédio 

de cinco andares, destinado a enfermarias e serviços (cozinha e 

lavanderia). 

 
FIGURA 42. (CYTRYNOWICZ e outros, 2011, pg 109 - pavilhão 2 à direita, Pavilhão 
Classe à esquerda e ao fundo o novo prédio do Hospital Emílio Ribas em construção) 

 

A história da implantação do Antigo Hospital de Isolamento 

demonstra todo planejamento em construir um serviço de qualidade que 

correspondesse com qualidade arquitetônica todos os princípios higienistas 

da época, assim os enfermos poderiam ser cuidados longe do centro 

urbano e em edifícios distantes um do outro ( figura 43 ). No entanto não só 

os surtos de epidemias aumentavam, de forma cíclica, como a urbanização 

do bairros cresciam se aproximando da área ( figura 44 ). As necessidades 

em melhorar a qualidade do ensino da medicina, como também dos 

tratamentos dos enfermos e pacientes em diversos tipos de especialidades 

fizeram nascer várias entidades da área da saúde. ( figura 43 e 44 ) .  
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FIGURA 43.Sobreposição da planta dos Hospitais de Isolamento em São Paulo de 1894 no 
mapa de São Paulo (detalhe) de 1970. Fonte:Mapa 1894 - Arquivo do Estado de São 
Paulo. Acessado em 06 de Junho de 2017. Mapa 1970 - Geo Sampa do Município de São 
Paulo. 

 

 

Assim o complexo foi tomando forma, numa gleba, onde novos 

prédios eram construídos com novas óticas da tecnologia e avanços da 

medicina. Um verdadeiro centro da sáude foi criado e estabelecido como 

referência no país todo. No entanto as implantações de novos prédios 

foram sendo construídas sem mais o excelente planejamento inicial, que 

nos faz refletir e afirmar, então:  o avanço tecnológico da saúde, com a 

queda da crença de que muitas doenças e miasmas eram transmitidos pelo 

ar fez regredir a qualidade de planejamento e gestão das implantações e 

construções novas! ( figura 45 ). 
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FIGURA 44. Fotografia aérea do bairro no qual se insere o complexo hospitalar do Hospital 
Emílio Ribas, em 1940. Na parte superior da imagem o loteamento do Sumaré sendo 
aberto, o Cemitério do Aracá e o Estádio do Pacaembu. Na parte inferior da imagem os 
bairros de Pinheiros à esquerda da Avenida Rebouças e à sua direita os bairros de 
Higienópolis e Jardim Paulista. Fonte: - Geo Sampa do Município de São Paulo. 
 

 
FIGURA 45 Complexo hospitalar Hospital Emílio Ribas onde se localiza o Pavilhão Classe 
do  Hospital de Isolamento de São Paulo. Fonte: Google Earth / 20/05/2017 
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CAPÍTULO II 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sintaxe e o histórico destas construções do complexo do antigo 

Hospital de Isolamento de São Paulo se tornam o alicerce e fundamentação 

para qualquer projeto de restauro. A intervenção em um dos edifícios do 

complexo, o Pavilhão Classe, permitiu refletir sobre sua significação no 

atual contexto histórico social, assim como pensar na interação entre o 

usuário e as edificações. 

 

O problema colocado, quando da elaboração do projeto de restauro 

foi o de como restaurar e resgatar as edificações e suas memórias 

intrínsecas, adaptando-as aos usos atuais e propostos, informando e 

interagindo com o usuário sobre os sistemas e recursos construtivos 

adotados para solucionarem as questões pertinentes e apropriadas ao seu 

tempo. 

 

Nos questionamos sobre como recuperar, para nosso atual convívio, 

a mensagem do passado através da arquitetura que resguarda como 

testemunho tradições e concepções de funcionalidade e estética antigas. 

 

Pudemos ainda nos perguntar, como intervir, no presente, nestas 

construções e propor um projeto com uma visão de respeito pelo passado e 

pelo contemporâneo para que nos assegure o futuro. Ou ainda, como 

encontrar a significação destas edificações e suas relações com o 

existente, assim como e o que se pretendia realizar para que estas 

construções pudessem continuar a exercer seu verdadeiro papel que é o de 

comemorar sua própria história. 
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Os edifícios do Hospital de Isolamento de São Paulo foram 

implantados em meio a jardins e afastados uns dos outros seguindo o 

princípio de cordão hospitalar com objetivo determinante de isolar os 

doentes. Para que a pavimentação térrea permanecesse sempre seca, os 

pavilhões foram concebidos acima do solo aproximadamente a 1,20 m de 

altura compostos com arcadas, vãos em seus porões, que garantiam assim 

uma ventilação constante. As janelas e os pés direitos eram bem altos 

arejando e iluminando todos os cômodos pois assim acreditava-se que as 

transmissões dos miasmas seriam totalmente controladas. 

 

O hospital nasceu com o Pavilhão dos Variolosos, que compunha um 

lazareto, com intuito inicial em atender de forma temporária somente em 

períodos de surtos de epidemias em 1880. Dessa data até em 1894 

funcionava também no bairro Cambuci, região central da cidade de São 

Paulo. Com o aumento da população e da imigração esse hospital não 

podia mais continuar a funcionar, não havia nele espaço e infraestrutura 

adequados para atender os enfermos dentro dos princípios higienistas.  

 

Assim o lazareto tornou-se de forma definitiva o Hospital de 

Isolamento da Cidade de São Paulo em 1894. Nessa data o hospital 

contava já com o Pavilhão 2, composto por 2 corpos ( pavilhões ), o 

Pavilhão dos Variolosos que foi identificado como Pavilhão 3, Pavilhão de 

Observação, necrotério, estufa para desinfecção, administração , serviços, 

portaria e cemitério próprio. Logo em seguida foram construídos e 

concluídos perto de 1900, o Pavilhão 4 e Pavillhão 5, de Classe (objeto de 

nosso projeto de restauro de 2000), e o Pavilhão de Observação tornou-se 

o Pavilhão 1, o mais próximo da entrada. Formaram-se, assim, os 6 

pavilhões do Antigo Hospital de Isolamento ( figura 46 ). Ampliações, 

reformas, novo cemitério compuseram a história até meados de 1930, desta 

data até década de 1950, demolições de partes dos pavilhões surgiram na 

rotina do hospital. O conjunto se manteve até a década de 1950 quando 
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integralmente se perdeu com a demolição da administração e primeira 

portaria, com alteração no sistema viário na bifurcação da Avenida Dr. 

Arnaldo com a Avenida Rebouças. O primeiro pavilhão demolido foi o 

Pavilhão 1, com a construção das novas enfermarias com o prédio de nove 

andares, por volta do fim da década de 1950. O próximo pavilhão a ser 

demolido totalmente foi o Pavilhão 3, sendo que este já se encontrava todo 

descaracterizado e esquartejado. Do complexo original, sobraram, após 

todas necessárias ampliações e avanços de novas construções modernas, 

novos prédios hospitalares e entidades públicas da saúde, três pavilhões. O 

Pavilhão 2, com seus dois corpos, mas sem seus anexos de serviços, o 

Pavilhão 5, de Classes, e o Pavilhão 4 Estes são  os 3 pavilhões 

remanescentes do antigo Hospital de Isolamento, porém todos muito 

descaracterizados até meados de 2000, quando  o Pavilhão Classe, então 

conhecido como Casa Rosada foi restaurado pelo nosso escritório de 

arquitetura (Paulo Fraga Arquitetos SA). A nova portaria, construída 

aproximadamente no final da década de 1940 e início da década de 1950, 

faz parte do antigo complexo compondo um dos edifícios remanescentes, 

testemunho dessa história sobre o Hospital de Isolamento. 

 

Os três bens culturais remanescentes desse importante período 

possuem mesmas características tipológicas identificadas, registradas e 

descritas nessa dissertação. Todos pavilhões foram concebidos pelos 

princípios higienistas com extremo rigor de salubridade nos edifícios, 

seguindo os estudos de Casemir Tollet : - pavilhões térreos sobre porões, 

todos abertos e ventilados, implantados longe da área urbana, dispostos 

longe um dos outros e em paralelismo ( figura 46 ). Dispunham também de 

pé – direitos altos, garantindo maiores volumes de ar possível, várias 

aberturas, altas janelas que garantiam excelentes trocas de ar, acessos 

independentes  e separações por alas , autonomia em cada pavilhão de 

principais serviços de enfermaria, de conforto médico, de cozinha e de 

higienização e inclusive as varandas e ou pátios internos avarandados 
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estavam presentes como Casemir Tollet sugeria que fossem empregados 

em lugares com clima tropical, como no Hospital de Isolamento de São 

Paulo. 

 

 
FIGURA 46. Detalhe da fotografia aérea do bairro no qual se insere o complexo hospitalar 
do Hospital Emílio Ribas, em 1940.  Fonte: Fonte: - Geo Sampa do Município de São 
Paulo.. Acessado em 06 de Junho de 2017. 

 

Particularmente; o antigo Pavilhão Classe acolhia os doentes da 

aristocracia, enquanto que os outros pavilhões recebiam a população em 

geral. No Pavilhão Classe funcionou, posteriormente, um centro de 

estudos e a sede administrativa do hospital, onde o médico Emílio 

Marcondes Ribas, nomeado em 1898 como inspetor e diretor do Serviço 

Sanitário, realizou experiências e cuidou de pacientes.  
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O projeto original do Pavilhão Classe foi concebido por princípios 

higiênicos e possuía um átrio central, inicialmente semi descoberto, que 

possibilitava o banho de sol dos doentes sem que estes saíssem da 

edificação. Reforçava-se assim a idéia de cordão hospitalar e de 

isolamento. Ao longo do tempo, o patrimônio sofreu alterações onde perdeu 

a referência histórica sobre essa arquitetura hospitalar, concebida numa 

época onde acreditava-se que essas doenças se transmitiam pelo ar.  

 

 Esse edifício histórico passou por um processo de restauro em 

2001. Antes do restauro encontrou-se as coberturas como do alpendre e do 

átrio central em péssima situação de conservação, sendo que a do alpendre 

já havia sido demolida antes mesmo do projeto. Além desta situação a 

edificação havia passado por mais reformas, perdendo características 

originais, como a abertura de novas portas, inclusive em tamanhos 

diversificados, a substituição das janelas de madeira por vitrôs basculantes 

de ferro nas áreas destinadas à copa e aos banheiros, execução de 

argamassa sobre tijolo aparente e piso sobre escada e pátio internos. 

 

O projeto de restauro do Pavilhão Classe, conhecido como Casa 

Rosada, realizado por nosso escritório de arquitetura (Paulo Fraga 

Arquitetos SA) em 2000, motivou um estudo mais amplo do conjunto 

remanescente do antigo Hospital de Isolamento de São Paulo que, além do 

Pavilhão Classe compreende o Pavilhão 2 e o Pavilhão 4. 
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2.1. Identificando e analisando os edifícios remanescentes do Hospital 

de Isolamento: Pavilhão 2 (Casa Azul) e Pavilhão 4. 

 

 

2.1.1. Prospecção e análise da tipologia arquitetônica e das técnicas 

construtiva do Pavilhão 2 (Casa Azul) 

 

 
FIGURA 47 – Vista Aérea Do Pavilhão 2 Em 1999. Fonte: Foto Paulo Fraga Silveira, 1999. 
 

O edifício do Pavilhão 2 do complexo hospitalar Emílio Ribas é 

composto por dois pavilhões paralelos, conectados por um corredor central. 

Esta disposição permite as inúmeras aberturas (janelas) voltadas para 

fachadas principal, posterior e para os pátios.  A disposição dessas alas 

unidas pelo corredor central permite a formação de dois pátios, 

configurando solução de planta em H. Este edifício foi construído em 1894, 

utilizando alvenaria de tijolos, sendo as paredes externas autoportantes. A 

concepção do pavilhão foi de um pavimento térreo sobre um porão de 

ventilação. Na cobertura foram utilizadas telhas cerâmicas tipo francesa. As 
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janelas, sempre altas e simétricas são compostas por duas folhas, uma 

externa em veneziana de madeira, pinho de riga, e as internas de vidro. 

(figura 47) 

 

 
FIGURA 48 – Vista Posterior Do Pavilhão 2 Em 1999. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 
 

Observa-se a existência do porão de aproximadamente 1,20 m de 

altura, sendo essa medida mínima e podendo aumentar conforme a 

declividade do terreno, em 1999 este porão encontrava-se com as 

aberturas originais em arco pleno encobertas com alvenaria. As inúmeras 

janelas em sequencia estão posicionadas no meio dos enquadramentos e 

possuem bandeiras em venezianas. Já os molduramentos são formados 

por alvenarias em relevo na cor branca ( figura 48 ).  
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FIGURA 49 – Vista De Um Dos Pátios Do  Pavilhão 2 Em 1999. Fonte; Paulo Fraga 
Silveira, 1999. 
 

A construção do Pavilhão 2 foi iniciada por uma primeira ala frontal 

circundada por varandas (lado esquerdo da figura 49). Posteriormente foi 

construída uma segunda ala, sem varandas (lado direito da figura 3), 

interligada a primeira por um eixo central, resultando em dois grandes 

pátios.  

 
FIGURA 50 – Vista Da Varanda Da Ala Frontal Do  Pavilhão 2 Em 1999. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira, 1999. 
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A ala frontal do Pavilhão 2 ( figura 50 ), foi concebida por duas 

grandes varandas, nas suas extremidades, onde encontram-se os acessos 

ao edifício, sendo esses acessos interligados por uma varanda contínua, 

circundando toda a ala. No piso desta varanda foram utilizadas pastilhas 

brancas e azuis ( figura 51 ). 

 
FIGURA 51 – Vista Das Pastilhas Da Varanda Da Ala Frontal Do  Pavilhão 2 Em 2018. 
Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

 
FIGURA 52  – Vista Da Retirada Da Varanda Da Ala Frontal Do  Pavilhão 2 Em 1999. 
Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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Em 1999, uma reforma no edifício revelou uma retirada da varanda 

de uma das extremidades da ala frontal do Pavilhão 2 (figura 52). As 

colunas de ferro que sustentavam essa varanda ainda encontravam-se no 

edifício, testemunhando assim como as alturas menores das janelas 

voltadas para essa entrada (figura 53) a existência desta varanda na versão 

original do edifício.  

 

 
FIGURA 53  – Vista Da Retirada Da Varanda Da Ala Frontal Do  Pavilhão 2 Em 2018. 
Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2018. 
 
 

As colunas de ferro que sustentavam as varandas possuem capiteis 

com adornos em ferro fundido funcionando como uma mão-francesa. Esses 

capiteis ficaram escondidos quando de uma reforma que acrescentou um 

forro na varanda. Atualmente, uma prospecção de restauro revela a solução 

original de coluna ( figura 53 ). 
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FIGURA 54 – Vista Do Acesso Lateral Da Ala Posterior Do  Pavilhão 2 Em 1999. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

O Pavilhão 2 foi concebido com vários acessos revelando a idéia de 

isolamento das diversas alas. Além das entradas centralizadas, frontal e 

posterior (figura 55), no eixo de conexão das duas alas, existiam quatro 

entradas independentes em cada extremidade de cada ala ( ver figura 54 ). 

 
FIGURA 55 – Vista Do Acesso Central Da Ala Posterior Do Pavilhão 2 Em 1999. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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FIGURA 56 – Vista Da Varanda Lateral Da Ala Posterior Do Pavilhão 2 Em 1999. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 1999. 
 

Nas quatro varandas laterais das duas alas do Pavilhão 2, 

sustentadas por colunas de ferro, estas são apoiadas em pedestais de 

alvenaria ( figura 56 ). 
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FIGURA 57 – Planta Do Pavilhão 2 Do Antigo Hospital De Isolamento Em São Paulo. 
Levantando Do Autor, 2002. Fonte; Paulo Fraga Silveira, 2002 
 
 

Um levantamento foi realizado em 2002 visando o resgate da planta 

original na parte externa do edifício formada por um conjunto de varandas e 

entradas das duas alas do pavilhão 2 ( figura 57 ).  

 

Neste levantamento identificou-se toda a delimitação das varandas, 

que eram contínuas e simétricas originalmente, mas encontravam-se 

modificadas por possíveis intervenções, representadas na figura 57 na cor 

verde, na entrada principal e em uma das entradas laterais. 
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FIGURA 58 – Vista Da Entrada Principal Do Pavilhão 2 , Em 2002. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2002. 
 

A entrada principal do Pavilhão 2 encontrava-se em 2002 bastante 

alterada ( figura 58 ), com construções que descaracterizaram seu aspecto 

original, tirando a função de entrada principal do edifício que na época se 

fazia pelas entradas laterais, nas extremidades das duas alas,  e pelo 

fundo. 

 

A nossa identificação da existência de uma entrada frontal principal 

foi confirmada também pela identificação de um vitral no processo de 

prospecção ( figura 59). 
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FIGURA 59 – Vista Interna Da Entrada Principal Com Destaque Para O Vitral Do Pavilhão 
2 , Em 2002. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2002. 

 

 

O Pavilhão 2 foi construído no final do século XIX, a primeira ala em 

1893 e a segunda ala em 1894, com a mesma tipologia pavilhonar das 

outras construções do Hospital de Isolamento, com varandas sustentadas 

por colunas de ferro e circundadas por gradis de ferro e janelas com folhas 

veneziana de madeira e folhas de vidro ( figura 60 ). 
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FIGURA 60 – Vista Da Janela Veneziana Do Pavilhão 2 , Em 2002. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2002. 
 

Em uma reforma do edifício no início do século XX, o edifício ganhou 

uma arquitetura art deco identificável no vitral colorido ( figura 59 ),  na nova 

porta de entrada ( figura 61 ), assim como nos gradis das varandas ( figura 

58 ) e nas formas curvas das paredes das entradas das duas alas ( figura 

62 ). 

 

 
FIGURA 61 – Vista Da Porta Principal E Central Do Pavilhão 2 , Em 2018. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira, 2018. 
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FIGURA 62 – Vista Da Entrada Lateral Da Segunda Ala Do Pavilhão 2 , Em 2002. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 2002. 

 

 

 
.  

FIGURA 63 – Elevação Frontal Da Primeira Ala Do Pavilhão 2 Do Antigo Hospital De 
Isolamento Em São Paulo. Levantando Do Autor, 2002. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2002. 
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Nossos estudos do Pavilhão 2 ( figura 63 ) visaram identificar a 

tipologia arquitetônica construtiva presente nos diversos edifícios do 

complexo hospitalar o que permitiu uma intervenção com mais segurança 

no projeto de restauro do Pavilhão Classe. 

 

Em toda pesquisa buscamos uma autenticidade que pudesse revelar 

o espirito de uma época.  Essas construções são pavilhonares, com 

técnicas construtivas de alvenaria de tijolo autoportante, com andar térreo 

sobre porões destinados a ventilação, construídos com grandes vãos em 

arcos plenos. As janelas dispõem-se simetricamente na fachada, 

enquadradas em molduras com relevos feitos em alvenaria.  

 

Os acessos ao edifício são diversos, um para cada ala, isolando os 

pacientes por doenças e por sexo. Em todas as entradas, exceto na 

posterior, existem varandas , que atribuem qualidade arquitetônica ao 

edifício e funcionalidade ao acesso protegendo o usuário das adversidades 

climáticas. Essa solução de projeto para entrada também permite uma 

identificação visual dos principais acessos ao edifício. 

 

Atualmente, o Pavilhão 2 encontra-se em processo de prospecção 

para fins de restauro e esses estudos permitem confirmar a leitura da 

autenticidade do edifício já identificada ´por nós no levantamento de 2002. 

Nessa prospecção foi identificada a cor ocre nos molduramentos das 

paredes e a cor terra cota nos painéis emoldurados, dando um contraste 

para realçar o molduramento ( figura 64 ). Nos primeiros pavilhões do 

hospital de isolamento os painéis eram em tijolo aparente. Possivelmente, o 

revestimento em terra cota teve como objetivo reproduzir a tonalidade 

original dos tijolos vermelhos nos painéis ( figura 65 ). 
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FIGURA 64 – Prospecção Da Pintura Da Parede Do Pavilhão 2 , 2018. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 
 
 
 

 
FIGURA 65 – Prospecção Da Pintura Da Parede E Da Alvenaria Do Pavilhão 2 , 2018. 
Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2018. 
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Observamos nos levantamentos realizados em 2002 que os 

molduramentos em alvenaria estão presentes nas áreas externas das 

fachadas e inclusive nas varandas caracterizando um padrão de concepção 

de projeto para o complexo em áreas externas ou em espaços abertos que 

permitem a ventilação natural e a entrada de iluminação e incidência do sol. 

 
FIGURA 66 – Vista Do Piso Hidráulico Da Varanda Do Pavilhão 2 , 2018. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira, 2018. 
 

 
FIGURA 67 – Vista Do Piso Hidráulico Da Varanda Do Pavilhão 2 , 2018. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira, 2018. 
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Os pisos hidráulicos ( figuras 66 e 67 ) nas varandas das 

extremidades da segunda ala encontram-se em bom estado e caracterizam 

os acessos existentes nas extremidades.  

 

As varandas ( figura 68 ) são cobertas por telhas tipo francesas e 

sustentadas por colunas e mão francesas de ferro fundido e vigotas de 

madeira.  Os originais ferros fundidos são todos concebidos em trabalhos 

de desenhos ondulados em ricos ornamentos ( Figura 69 ). 

 

Os gradis em ferro ( figura 66 e 68 ) tem um desenho diferenciado  

em relação às colunas de ferro fundido, onde reforça  a existência de uma 

reforma após a concepção original da edificação , dando uma característica 

Art deco . 

 

 

 
FIGURA 68 – Vista Externa Da Segunda Ala Do Pavilhão 2 , 2018. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 
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FIGURA 69 – Detalhe Da Coluna De Ferro Fundido Do Pavilhão 2 , 2018. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira, 2018. 
 

 
FIGURA 70 – Detalhe Da Posição Do Forro Do Pavilhão 2 , 2018. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 
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A presença de um forro branco (figura 62) e a sua tela e 

madeiramento de sustentação ( figura 70) demonstra a tentativa de 

esconder na reforma os ornamentos da coluna de ferro fundido concebidos 

originalmente , onde percebemos claramente ao visualizar os ornamentos 

sobre a altura da execução do forro ( figuras 53, 69 e 70 ). 

 

A prospecção e análise do edifício Pavilhão 2 nos forneceu subsídios 

para compreender a arquitetura do sistema pavilhonar original do Hospital 

de Isolamento de São Paulo, uma vez que este pavilhão sofreu uma 

reforma pautada nos princípios de uma arquitetura art deco no início do 

século XX .  

 

O pavilhão 2, assim como demais os pavilhões do Hospital de 

Isolamento, foi construído sobre um porão em média a 1,20 de altura, 

contendo arcos plenos vazados para garantirem uma ventilação constante, 

funcionando como colchão de ar . Sua estrutura pavilhonar é marcada por 

várias entradas, sendo todas independentes, nas extremidades das alas e 

na parte frontal e posterior. As suas entradas são avarandadas, cercadas e 

protegidas por gradis de ferro, cobertas por telheiros de telhas cerâmicas 

francesas e sustentadas por colunas de ferro fundido. Estas estruturas de 

ferro possuem ornatos e mão francesas na parte superior. Em todas as 

varandas ou pátios internos foram utilizados como recurso estrutural e 

arquitetônico os elementos dos gradis e colunas de ferro fundido ornados. 

No piso das varandas foram utilizados ladrilhos hidráulicos coloridos sobre  

laje abobadilhada. As paredes externas tem como característica em comum 

elementos em alvenaria que ao serem construídos em relevo molduram , o 

que identificamos de painéis, também em alvenaria, as aberturas.  
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A fachada é composta, como também a planta, de forma simétrica 

revelando uma correspondência entre os painéis e aberturas dos arcos 

plenos nos porões. 

 

As aberturas são marcadas por janelas amplas, altas com bandeiras 

sendo compostas por dois conjuntos de folhas, uma em vidro e outra em 

veneziana de madeira. Apesar do Pavilhão 2 ter sofrido uma grande 

reforma no início do século XX, podemos afirmar que as portas foram 

concebidas em madeira, conforme iconografia antiga. Percebemos que 

todas essas características aparecem nos elementos projetados para as 

áreas externas. 

 

 

2.1.2. Prospecção e análise da tipologia arquitetônica e das técnicas 

construtiva do Pavilhão 4  

 

 

FIGURA 71 – Pavilhão 4 – Vista Frontal Do Edifício Destinado A Varíola . Fonte: Serviço 
Sanitário Do Estado De São Paulo.  
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O Pavilhão 4 ( figura 71 ) é um dos três edifícios remanescentes do 

antigo conjunto arquitetônico do Hospital de Isolamento de São Paulo . 

Esse edifício foi construído em 1900 para atender os variolosos que foram 

retirados do pavilhão 3 ( figura 72 ), localizado rente a ampliação da 

avenida Municipal, atual avenida Dr. Arnaldo ( figura 33 ). Ele foi construído 

em lugar próximo do local onde seriam erguidos posteriormente os edifícios 

que abrigam o Instituto Adolfo Lutz e a Faculdade de Medicina. O edifício é 

um dos 3 remanescentes do Hospital de Isolamento e hoje nele funciona a 

biblioteca do Instituto Adolfo Lutz ( ver mapa de localização, figura 1, 35 e 

46 ) . 

 

 

 
 
 

FIGURA 72. Pavilhão 3  Escarlatina Dos Hospitais De Isolamento Em São Paulo. Fonte: 
Serviço Sanitário Do Estado De São Paulo. 
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FIGURA 73 – Pavilhão 4 – Parte Da Vista Frontal Do Edifício Destinado A Varíola , Na 
Década De 60. Fonte: Adolfo Lutz . 
 

O edifício destinado aos variolosos é uma construção pavilhonar de 

um pavimento único sobre um porão com um 1,20 m de altura em média, 

sendo essa alterada conforme declividade do terreno. Originalmente os 

porões eram formados por diversos arcos plenos que foram em uma 

reforma cobertos parcialmente ( figura 73 ). Uma varanda contínua envolve 

a ala na parte frontal e nas laterais esquerda e direita. Essa varanda é 

sustentada por esbeltas colunas de ferro fundido e possuem um gradil de 

ferro em toda sua extensão. 
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FIGURA 74 – Pavilhão 4 –Vista Da Parte Posterior Do Edifício Destinado A Varíola , Na 
Década De 50. Fonte: Adolfo Lutz . 
 

O Pavilhão 4 era composto além do grande pavilhão principal de um 

anexo posterior interligado por uma passarela ( figura 74 e 75 ). A passarela 

revela a intenção de isolar os dois blocos deste pavilhão. 

 
FIGURA 75. Recorte Da Planta Do Pavilhão Do 4 Do Mapa Sara Brasil De 1930. 
Http://Geosampa.Prefeitura.Sp.Gov.Br/Paginaspublicas/_Sbc.Aspx 
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FIGURA 76 – Pavilhão 4 – Fechamento De Portas , Na Década De 1950. Fonte: Adolfo 
Lutz . 
 

O Pavilhão 4 sofreu uma primeira reforma substancial, várias portas 

que garantiam independência e isolamento das várias enfermarias foram 

fechadas ( figura 76 ) e trocadas por janelas sobrando apenas 2 portas ao 

longo de toda elevação frontal ( figura 73 ) e foi retirada também a escada 

de acesso frontal ( figura 77 ). Numa segunda grande reforma na entrada 

lateral direita foram retiradas duas portas de acesso e uma janela do 

banheiro, este que também foi demolido, e construção de um pequeno 

cômodo contiguo ao anexo aproximadamente na década de 1960 ( figura 

78 e 79 ). Numa terceira reforma, também na década de 1960, outras 

modificações foram feitas no edifício, dentre elas, a ampliação da passarela 

e seu fechamento lateral. ( figura 80 ) Já a quarta grande reforma consistiu 

na demolição total da passarela ( figura 81 ) e ampliação do pavilhão  com a 

construção de um corpo anexo.( figura 82 ). 
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FIGURA 77 – Pavilhão 4 – Retirada Da Escada Frontal , Na Década De 1950. Fonte: 
Adolfo Lutz . 

 

 
FIGURA 78 – Pavilhão 4 – Retirada Das Envazaduras Da Entrada Lateral, Na Década De 
1960. Fonte: Adolfo Lutz . 
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FIGURA 79 – Pavilhão 4 – Entrada Lateral Direita Reformada, Na Década De 60. Fonte: 
Adolfo Lutz . 

 
FIGURA 80 – Pavilhão 4 – Planta De Reforma Da Ampliação Da Passarela Na Década De 
60. Fonte: Adolfo Lutz . 



 123

 

 
FIGURA 81 – Pavilhão 4 – Demolição Da Passarela Na Década De 60. Fonte: Adolfo Lutz . 
 

 
FIGURA 82 – Pavilhão 4 – Entrada Lateral Reformada, Na Década De 60. Fonte: Adolfo 
Lutz . 
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O Pavilhão 4 ainda preserva suas varandas protegidas e envolvidas 

por gradis de ferro ornamentados com cobertura em telhas cerâmicas 

francesas sustentada por colunas de ferro fundido. Essas colunas delgadas 

que possuem mão francesas na sua parte superior para sustentar a 

varanda são todas ornadas ( figura 83, 84 e 85 ). 

 
FIGURA 83 – Varanda Da Entrada Principal Do Pavilhão 4 , Em 2018. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 
 

 
FIGURA 84 – Elementos Em Ferro Na Varanda Do Pavilhão 4 , Em 2018. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira 
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FIGURA 85 – Mão Francesa Em Ferro Fundido Na Coluna Da Varanda Do Pavilhão 4 , Em 
2018. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2018. 

  

 

No ano de 2006 o Pavilhão 4 encontrava-se num estado de péssima 

conservação, onde havia umidade na alvenaria e infiltrações em algumas 

paredes pelo telhado. Na época foram realizados reparos na cobertura, 

visando solucionar as infiltrações e com isso os pisos e forros internos 

comprometidos foram trocados enquanto a edificação ganhou uma nova 

pintura. Nesta os gradis e colunas de ferro, assim como as janelas e portas, 

que eram azuis ( figura 86 ),  foram pintados na cor verde (figura 87 ). 



 126

 
FIGURA 86.  Varanda Do Pavilhão 4 , Em 2002. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2002 
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FIGURA 87. Vista Geral Do Pavilhão 4, Em 2018. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2018. 

 

A cobertura da varanda do Pavilhão 4 foi projetada e construída de 

forma independente do telhado principal do Pavilhão. Assim permite uma 

diferenciação do corpo principal do edifício, definindo claramente sua 

função de circulação e essa solução permitiu um jogo de telhados 

enriquecendo a volumetria da arquitetura, típica deste complexo hospitalar . 

 

Como o Pavilhão 2 , o Pavilhão 4 foi construído sobre um porão de 

1,20 m de altura em média ( figura 87 ), com grandes aberturas em arco 

pleno, que foram cobertas em uma reforma e fechadas por uma tela de 

ferro fundido. Hoje através da existência de trincas próximas a essa tela de 

ferro, observamos o desenho original dos arcos do porão ( figura 88 ). 

 

O Pavilhão 4 foi concebido sobre estruturas em alvenaria, que 

funcionam como baldrame constituindo o porão. Observamos que essas 

largas paredes sustentam as lajes do piso do Pavilhão e consequentemente 

suas paredes mais finas ( figura 89 ). 
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FIGURA 88 – Vista Da Ventilação Do Porão Do Pavilhão 4, Em 2018. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2018 
 

 

 

FIGURA 89 – Vista Interna Do Porão Do Pavilhão 4, Em 2002. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 
2002. 
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No levantamento realizado em 2002, verificamos que o porão foi 

construído por alvenarias estruturais com diversos arcos plenos, que 

permitem a ventilação constante, e sustentam as paredes conforme a 

organização dos ambientes, guardando uma correspondência entre as 

paredes do baldrame e as paredes dos cômodos ( figura 90). Com o 

levantamento arqueológico das estruturas da fundação e o registro do 

posicionamento dos arcos plenos podemos analisar conjuntamente com as 

iconografias antigas e recuperar portanto como era o projeto da planta 

original, onde o que está marcado em linha vermelha na figura 90 é o local 

em que as principais paredes em alvenaria se localizavam. Assim podemos 

remontar como dispunham as enfermarias no pavilhão. 

 

 

 
FIGURA 90. Levantamento Gráfico. Elevação Principal Do Pavilhão  4. Em 2002. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 2002. 
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FIGURA 91 – Vista Interna De Uma Janela Do Pavilhão 4, Em 2002. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2002. 

 

As janelas são compostas por folhas de vidro que se abrem para o 

interior da edificação e por folhas venezianas de madeira que por sua vez 

se abrem para o exterior ( figuras 91, 92 e 93 ). 
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FIGURA 92 – Vista Externa Das Janelas Do Pavilhão 4, Em 2018. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 

 

 
FIGURA 93 – Vista Externa Das Janelas Do Pavilhão 4, Em 2018. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 
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As portas externas são de madeira almofadadas e com bandeira de 

vidro ( figura 93, 94 e 95 ) . Algumas possuem atualmente sobre as 

almofadas superiores uma folha de vidro, porém não podemos afirmar que 

esta fosse a solução original ( figura 94 ).  

 

 

 
FIGURA 94 – Vista Externa De Uma Porta Do Pavilhão 4, Em 2018. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 
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FIGURA 95 – Detalhe De Uma Porta Do Pavilhão 4, Em 2018. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 
2018. 

 

 
FIGURA 96 – Gradil E Piso Da Varanda Do Pavilhão 4, Em 2018. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 
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O gradil da varanda do Pavilhão 4 é ornamentado com volutas 

espelhadas nas partes inferior e superior. O piso da varanda conserva seu 

ladrilho hidráulico original ( figura 96 e 97 ).  

 

No piso da varanda lateral direita , o barrado próximo a parede foi 

substituído confirmando a reforma de 1960, quando se retiraram 2 portas 

dessa parede ( figuras 78, 79 e 97 ) . Na reforma de 1960 , fica evidente no 

levantamento fotográfico que essas portas possuíam uma altura inferior à 

das janelas e portas da varanda frontal. Uma prospecção de 2002 revelou 

que a altura dessas portas seria a mesma daquelas da varanda frontal, pois 

foram encontradas a estruturação da verga pela disposição dos tijolos em 

pé ( figura 98 ).   

 

Essas evidencias de reformas são também encontradas na lateral 

esquerda deste Pavilhão que revelam a existência de aberturas (portas e 

janelas ) dispostas simetricamente. Essas aberturas nas extremidades 

permitiam o acesso ao Pavilhão pelas laterais, assim como a ventilação e 

iluminação, garantindo o isolamento dos setores. 

 
FIGURA 97 –Piso Da Varanda Do Pavilhão 4, Em 2018. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2018. 
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FIGURA 98 – Prospecção  Do Pavilhão 4, Em 2002. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2018. 
 

 
FIGURA 99 – Molduramento Da Parede Externa  Do Pavilhão 4, Em 2018. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira, 2018. 
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FIGURA 100 – Estado De Conservação Da Parede Externa  Do Pavilhão 4, Em 2018. 
Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2018. 

 

As paredes externas do Pavilhão 4 possuem enquadramentos em 

amplas molduras que podem abrigar de 3 a 7 envazaduras ( figura 99). O 

estado atual de conservação da parede externa revela a cor ocre destas 

molduras ( figura 100 ). 

 

A análise histórica dos aspectos construtivos do Pavilhão 4 também 

nos forneceu subsídios para compreender a arquitetura do sistema 

pavilhonar original do Hospital de Isolamento de São Paulo.  

 

O Pavilhão 4, assim como os demais pavilhões do Hospital de 

Isolamento, foi construído sobre um porão em média a 1,20 m de altura, 

contendo arcos plenos vazados para garantirem uma ventilação constante, 
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funcionando como colchão de ar , conforme o levantamento gráfico por nós 

realizado em 2002. 

 

 

 

FIGURA 101 Levantamento Gráfico. Elevação Principal Do Pavilhão  4. Em 2002. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 2002. 
 

 

Sua estrutura pavilhonar é marcada por várias entradas, sendo todas 

independentes, estas por escadarias, nas extremidades do edifício, na parte 

frontal e posterior. No caso do Pavilhão 4 a entrada frontal foi retirada numa 

reforma, assim como as entradas laterais ao edifício, remanescendo 

apenas a escada de acesso à varanda na lateral direita, conforme 

registrado em nossa análise e levantamento gráfico ( figuras 101, 102 e 

103). 

 

 
 
FIGURA 102  Levantamento Gráfico. Corte Bb Do Pavilhão  4. Em 2002. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira, 2002. 
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FIGURA 103 Levantamento Gráfico. Planta Do Pavilhão  4. Em 2002. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 2002. 

 

 As suas entradas são avarandadas, cercadas e protegidas por 

gradis de ferro, cobertas por telheiros de telhas cerâmicas francesas e 

sustentadas por colunas de ferro fundido. Estas estruturas de ferro 

possuem ornatos e mão francesas na parte superior. Em todas as varandas 

ou pátios internos foram utilizados como recurso estrutural e arquitetônico 

os elementos dos gradis e colunas de ferro fundido ornados. No piso das 
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varandas foram utilizados ladrilhos hidráulicos coloridos sobre laje 

abobadilhada ( figura 102) .  

 

As paredes externas tem como característica em comum elementos 

em alvenaria que ao serem construídos em relevo molduram as aberturas , 

o que identificamos de painéis, também em alvenaria.  

 

A fachada é composta, como também a planta, de forma simétrica 

revelando uma correspondência entre os painéis e aberturas dos arcos 

plenos nos porões ( figuras 90, 101 e 103 ). 

 

As aberturas são marcadas por janelas amplas, altas com bandeiras 

sendo compostas por dois conjuntos de folhas, uma em vidro e outra em 

veneziana de madeira. As diversas reformas na década de 1960, 

principalmente com as intervenções na ampliação dos espaços do Pavilhão 

descaracterizaram a solução original. Dentre essas descaracterizações 

destaca-se a eliminação da passarela entre o volume principal e seu 

pequeno anexo ( figuras 74 e 81 ) visando a ampliação dos espaços do 

Pavilhão que se transformou para abrigar o acervo da biblioteca do Adolfo 

Lutz ( figura 82 e 104 ).  

 
FIGURA 104 – Escada De Acesso À Área De Ampliação Do Pavilhão 4, Em 2018. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 2018. 
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Esta reforma da passarela pode ser observada pela nova solução de 

telhado, que revela pelas múltiplas águas da cobertura que foram 

acrescentas em diversos momentos não seguindo um projetos pré-

estabelecido ( figuras 105 e 106 ).  

 

 

 

 

FIGURA 105 – Levantamento Gráfico Da Cobertura Do Pavilhão 4, Em 2002. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira, 2002. 
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FIGURA 106 – Levantamento Fotográfico Da Cobertura Do Pavilhão 4, Em 2002. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 2002. 
 

Todavia aspectos conceituais originais ainda se conservam, como os 

gradis e colunas de ferro na varanda ( figuras 107 e 108) , assim como seu 

piso hidráulico . As molduras em alvenaria tanto no Pavilhão 2 como no 4 

caracterizam sempre áreas externas, sendo avarandadas ou não. 

 

 

 

FIGURA 107 – Levantamento Gráfico Lateral Direita Do Pavilhão 4, Em 2002. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira, 2002. 
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FIGURA 108 – Estrutura De Ferro  E Gradis Preservados Na Varanda Do Pavilhão 4, Em 
2018. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 2018. 
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2.2.Projeto de intervenção no do Pavilhão Classe (Casa Rosada) 

 

 

2.2.1.Prospecção e análise da tipologia arquitetônica e das técnicas 

construtivas do Pavilhão Classe (Casa Rosada) 

 

 

O Pavilhão Classe é um dos três edifícios remanescentes do antigo 

conjunto arquitetônico do Hospital de Isolamento de São Paulo ( figura 109 

). Foi o quinto Pavilhão construído como hospital de isolamento, tendo sido 

conhecido também como Pavilhão 5. Era denominado “de classe”, pois 

destinava-se às pessoas de posse que geralmente eram acompanhadas 

por suas respectivas famílias. 

 

O antigo Pavilhão Classe acolhia os doentes da aristocracia, 

enquanto que os outros pavilhões recebiam a população em geral.  

  

O projeto original do Pavilhão Classe foi concebido por princípios 

higiênicos e possuía um átrio central, inicialmente descoberto, que 

possibilitava o banho de sol dos doentes sem que estes saíssem da 

edificação. O edifício era composto por duas alas independentes, cada uma 

com a possibilidade de acomodação de uma família inteira. O acesso frontal 

se fazia por uma escada pelo centro que dava acesso a um alpendre ( 

figura 109 e 110 ). O conceito de ter um alpendre, funcionando como 

grande hall de acesso, possibilitava os acessos separados para cada 

família dos enfermos e médicos. 

 

O Pavilhão 3 , quando este sofreu sua primeira reforma em 1894, 

com intuito de melhorar os conceitos higienistas, Teodoro Sampaio, 

assumiu a responsabilidade pela ampliação e construção de novos 

pavilhões, para que o hospital de variolosos se tornasse um hospital 



 144

completo e eficiente para atender e suprir o atendimento aos enfermos de 

outras doenças, que aumentavam em epidemias. O Pavilhão 3, sendo o 

primeiro pavilhão , apesar de ser construído acima do solo e possuir em seu 

átrio central um lanternim para troca de ar, sofreu alterações principalmente 

nesses dois quesitos. Primeiro ao ampliar as aberturas no porão, antes em 

pequenas e tímidas aberturas para maiores em formato de arcos plenos, 

garantiu uma maior qualidade de renovação. Inclusive essa solução foi 

utilizada em todos os outros cinco pavilhões construídos para ser o Hospital 

de Isolamento. Segundo ao retirar por completo o lanternim, que se 

localizava no átrio central, abrindo literalmente a cobertura, permitiu nesse 

pátio a troca constante e ampla do ar de todo o pavilhão. Inclusive essa 

solução foi adotada originalmente para o Pavilhão de Classes, objeto de 

estudo dessa dissertação, onde no pátio avarandado o sol entrava e os 

“miasmas” saiam. 

 

A análise iconográfica e documental do Pavilhão 3, serviu como base 

e preceitos fundamentais para fomentar e desenvolver o projeto de restauro 

na conhecida Casa Rosada, o Pavilhão 5, de Classes.  
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FIGURAS 109 e 110 – Antigo Pavilhão Classe Dos Hospitais De Isolamento Em São 
Paulo, Foto Do Início Do Século XX. Fonte: Acervo Adolfo Lutz . 
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O programa do edifício era composto de salão, quarto de doente, 

dois quartos para a família, sala de jantar, cozinha, gabinete e banheiros, 

além de uma área interna cercada de varanda para convalescentes. O 

programa respondia às recomendações do regulamento sanitário que 

previa que os hospitais poderiam atender “doentes de classe”, destacando 

alguns privilégios dos setores mais abastados da sociedade paulista, como 

a construção de pavilhão separado dos demais enfermos.  

  

Ao longo do tempo, o patrimônio sofreu alterações onde perdeu a 

referência histórica sobre essa arquitetura hospitalar, concebida numa 

época onde acreditava-se que essas doenças se transmitiam pelo ar.  

 

 Esse edifício histórico passou por um processo de restauro em 

2001, financiado pela Lei Rouanet (Lei 8313/91) - nº PRONAC 99-2680.  A 

responsabilidade do restauro foi do escritório Paulo Fraga Silveira – 

ARQUITETURA Ltda, com desenvolvimento de projeto completo de 

arquitetura de restauração, conforme ART.10498.22016 28657.068905 

03000.004485 6 000.de 01/06/1999 . Por solicitação do Centro de Estudos 

Emílio Ribas realizamos, no início deste mesmo ano, portanto, uma vistoria 

técnica com objetivo de resolver alguns problemas de conservação.  Um 

levantamento documental ( fotográfico e gráfico ) com prospecções para 

fins de restauro tornou-se necessário. Dentre os problemas de 

conservação, na época, destacavam – se: existência de cupins na 

cobertura, tanto do alpendre como da cobertura do átrio que se localizava 

no centro do edifício; problemas de infiltração de água, sobretudo no 

madeiramento desta cobertura central; deterioração nos pisos de madeira, 

entre outros. 

 

Antes do restauro propriamente dito realizamos prospecções no 

edifício para fundamentar a intervenção. Encontramos as coberturas como 
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a do alpendre e do átrio central em péssima situação de conservação, 

sendo que a do alpendre foi demolida antes mesmo do projeto de restauro.  

 

No levantamento preliminar sobre o estado de conservação do 

edifício identificamos que a e edificação havia passado por mais reformas, 

perdendo características originais. 

 

Na nossa análise procuramos reconstituir o que seria o programa 

original do edifício ( figura 111 ). Esta reconstituição baseou-se no 

reconhecimento de alterações visíveis na edificação que fugiam de um 

padrão que paulatinamente foi sendo identificado como tipológico.  

 

 
FIGURA 111. Reconstituição Da Planta Original Do Pavilhão Classe Dos Hospitais De 
Isolamento Em São Paulo Em 1999. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 1999.  
 
 

Observamos, dentre as modificações, a abertura de novas portas, 

inclusive em tamanhos diversificados, a substituição das janelas de madeira 
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por vitrôs basculantes de ferro nas áreas destinadas à copa e aos 

banheiros, a execução de argamassa sobre tijolo aparente.   

 

 

 

 

 

FIGURA 112 – Vista Frontal Do Pavilhão Classe No Início Do Século Xx. Fonte: Instituto 
Emílio Ribas. 

   

Originalmente o Pavilhão Classe possuía uma varanda frontal, 

alpendre ( figura 112 ). O registro fotográfico deste alpendre no início do 

século XX  foi utilizado como referência na análise do edifício realizada em 

1999, uma vez que este se encontrava com diversas alterações 

construtivas, inclusive a da demolição do alpendre, que possuía forro de 

madeira sustentado por colunas de ferro fundido ( figura 113 ). 
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FOTO 113 – Alpendre Frontal Do Pavilhão Classe Em 1998. Fonte: Instituto Emílio Ribas. 
 

Na parte central da fachada localiza-se o alpendre com uma 

cobertura em telha cerâmica sustentada por esbeltas colunas de ferro 

fundido que formam cinco arcos a partir da utilização de peças de mão 

francesa ( figura 115 ).  

 

O edifício foi construído em alvenaria de tijolos, sendo parte 

aparente, possuindo molduramento em argamassa pintada de ocre a base 

de cal, com janelas emolduradas em madeira pinho de riga na cor natural . 

A cor ocre original do edifício foi verificada na prospecção por nós realizada 

em 1999 ( figura 114 ). 
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FIGURA 114 – Vista Lateral Esquerda Do Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 1999. 

 

A escadaria de acesso principal ( figura 116 ) localiza-se no eixo 

central do edifício, e se faz necessária pois o pavilhão está assentado sobre 

um porão de um metro e vinte de altura construído originalmente em arcos 

que foram utilizados para a ventilação . Essa escada foi construída em 

mármore de carrara, com gradil e balaústre de ferro fundido com corrimão 

de madeira. Nos dois primeiros degraus da escada foi utilizado o recurso do 

“ convite “ , que consiste numa curvatura que visa facilitar o acesso . Assim 

como na escada, o alpendre possui gradis de ferro fundido em desenhos 

ondulados e trabalhados, e uma espécie de corrimão de madeira. Na 

situação encontrada havia na escada várias partes lascadas, desgastadas 

do mármore carrara. Já a madeira do corrimão encontrava-se todo 

deteriorado e pintado na cor branca. Tanto o corrimão, os gradis também 

encontravam-se pintados na cor branca onde podemos observar nas 

prospecções a não originalidade. 
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FIGURA 115 – Detalhe Das Colunas E Gradis De Ferro Fundido Do Pavilhão Classe Em 
1999. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

 

As prospecções realizadas no edifício permitiram identificar a 

existência desses arcos plenos (figura 117), pois em 1999 encontramos o 

porão com apenas pequenas aberturas protegidas por um gradil de ferro 

fruto de uma reforma que descaracterizou sua solução original (figura 

118). 
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FIGURA 116 – Escada De Acesso Ao Alpendre Frontal Do Pavilhão Classe Em 1999. 
Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 
 
 

 

 
FIGURA 117 – Reconstituição Da Elevação Frontal Do Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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FIGURA 118 – Vista Lateral Esquerda Do Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 1999. 
 

  

As janelas que se voltam para o alpendre possuem folhas externas 

em venezianas e internas de vidro com bandeira de vidro e são de pinho de 

riga. As janelas externas do edifício possuem a mesma solução das janelas 

do alpendre: folhas externas em venezianas e internas de vidro com 

bandeira de vidro ( figura 119 ). Na vistoria realizada observou-se que 

algumas janelas saíram deste padrão construtivo. Tudo indica que essa 

diferença nas janelas foi o resultado de reformas. Interpretamos que havia 

três tipos de solução para janelas externa do edifício. No tipo 1 a janela 

externa possui 2 folhas de veneziana de madeira compostas por três 

partes, que se abrem para fora, um folha correspondendo a 1/3 e a outra 

correspondendo a 2/3 que se abrem de forma sanfonada. Por sua vez as 

folhas em seu desenho são divididas ao meio por molduras. Essa solução 

encontramos nos corpos avançados na parte frontal do edifício. No tipo 2 a 

janela externa possui 2 folhas de veneziana de madeira compostas por 2 
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partes cada, que se abrem para fora, sendo suas molduras divididas em 

duas partes, a parte superior correspondendo a 1/3 da altura da janela . 

Essa solução encontramos nas partes externas laterais do edifício. No tipo 

3 as janelas externas possuem 2 folhas de veneziana de madeira que se 

abrem para fora. Por sua vez as folhas em seu desenho são divididas ao 

meio por molduras. Encontramos esse tipo de janelas na varanda frontal ( 

figura 120). 

 

 
FIGURA 119 – Parte Da Fachada Esquerda Do Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Paulo 
Fraga Silveira, 1999. 
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FIGURA 120 – Detalhe Dos Tipos De Janelas Do Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Autor 
Paulo Fraga Silveira, 1999. 
 

 

As portas são em madeira e almofadadas.  Interpretamos que havia 

três tipos de solução para portas do edifício. O primeiro tipo consiste numa 

porta alta almofadada composta por duas folhas com bandeira em 

veneziana, que se encontravam nas área externas, tanto do átrio como do 

alpendre. O segundo tipo consiste numa porta de madeira almofadada 

composta por duas folhas com bandeira de vidro e foi utilizada 

originalmente como portas internas. O terceiro tipo consiste numa porta 

almofadada de madeira sem bandeiras composta com apenas uma folha. E 

segundo às nossas prospecções não foi uma solução original pela sua 

composição, pois consideramos que fugiu do padrão tanto de altura, como 

também pela ausência de bandeira. Foi encontrada em 1999 na parte 

interna do edifício dando acesso aos banheiros ( figura 121 ). 
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FIGURA 121 – Detalhe Dos Tipos De Portas Do Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Autor 
Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

 

A fachada principal do edifício, em 1999, encontrava-se com a 

alvenaria de tijolos aparentes rebocada, mantendo todavia o 

enquadramento das janelas ( figura 122 ). As paredes externas receberam 

pinturas látex na cor rosa dando o nome ao pavilhão de Casa Rosada. As 

molduras também receberam pinturas em látex na cor branca. As janelas 

originalmente em na cor original da madeira foram pintadas de branco. As 

aberturas originais do porão, antes em forma de arco pleno, foram 

modificadas, sendo algumas reduzidas e outras totalmente fechadas em 

alvenaria ( figura 119 ). Os beirais são de 50 cm . 
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FIGURA 122 – Vista Externa , Parte Da Fachada Esquerda E Frontal Do  Pavilhão Classe 
Em 1999. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

Ao adentrar na edificação, logo no alpendre, os pisos são hidráulicos, 

com desenho todo trabalhado, e as soleiras de mármore carrara, mesmo 

material utilizado na escada de entrada ( figura 123 )  . No levantamento 

observamos que o mármore carrara é sempre utilizado em espaço de 

transição, além da própria escada, nas soleiras encontramos no limite do 

alpendre entre o piso hidráulico e a área externa. 

 

FIGURA 123 – Detalhe Da Soleira E Do Piso Hidráulico Do Alpendre Do  Pavilhão Classe 
Em 1999. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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FIGURA 124 – Vista Interna Do Salão De Entrada Do  Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

O Salão de entrada localiza-se no eixo central logo na entrada do 

edifício, e serve de conexão ao edifício com o alpendre como também às 

duas alas ( figura 124 ). Como todo o bem cultural o pé-direito é amplo, 

medindo 4,80 m . O piso é de tábuas de madeira e encontrava-se com 

várias peças podres infestadas por cupim, sua estrutura também estava 

com vigas de madeira danificadas e comprometidas. Observamos que os 

pisos de madeira compõem os dois primeiros cômodos de cada ala, além 

do saguão de entrada. Já os pisos hidráulicos estão presentes além no 

alpendre, nos outros cômodos das duas alas, inclusive os banheiros e na 

ala do fundo onde abrigava uma copa e cozinha. Na prospecção realizada 

em 1999, percorremos por dentro do porão, entre as estruturas em 
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alvenarias de tijolos com largura de 50 cm de sustentação das paredes da 

edificação, e através por  arcos plenos pavilhão podemos observar os pisos 

de madeira sustentado por vigas de madeira( figura 125 ). e os ladrilhos 

hidráulicos sustentados em uma laje abobadilhada de tijolos entre trilhos de 

ferro( figura 126 ). 

 
FIGURA 125 – Vista Interna Do Porão Do  Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 1999. 
 

 
FIGURA 126 – Vista Interna Do Porão Do  Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Paulo Fraga 
Silveira, 1999. 
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Nos cômodos internos do Pavilhão Classe os forros são todos de 

madeira, das salas e quartos são do tipo saia-e-blusa enquanto dos 

banheiros e copa tipo xadrez. Todos encontravam-se em péssimo estado 

de conservação devido as muitas infiltrações que vinham do telhado e 

consequentemente estavam também infestados por cupins. 

 

O átrio central do edifício, originalmente podemos concluir através 

das nossas prospecções e observações exercia a função de um solário. A 

descoberta de uma escada escondida numa laje abobadilhada (figura 127) 

permitiu entender que a construção assim que perdeu a função de 

Pavilhão Classe de um Hospital de Isolamento passou por uma reforma 

onde fechou-se com uma cobertura e executou uma laje no mesmo nível 

dos outros cômodos. Com a reforma o espaço perdeu a função de 

bastante ventilação e de local onde os pacientes podiam tomar banho de 

sol sem sair da edificação, ou seja usufruíam de um conforto sem sair do 

isolamento, mantendo assim todos os preceitos higienistas da época. 

 

A reforma foi executada utilizando materiais antigos, como o piso 

hidráulico ( figura 128 ) por exemplo, no entanto com apenas duas cores 

uma cinza e outra palha, sem desenhos ornados como os originais. Estes 

permaneceram em volta do solário, definindo a circulação de uma varanda 

interna. 

 



 161

 
FIGURA 127 – Vista Interna Do Porão Do Átrio Central  Do  Pavilhão Classe Em 1999. 
Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

 
FIGURA 128 – Vista Interna Do Piso Do Átrio Central Do  Pavilhão Classe Em 2018. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 2018. 



 162

 

 

A presença de quatro colunas de ferro fundido com duas mãos-

francesas cada de mesmo modelo e desenho que das colunas do alpendre 

e também encontradas nas varandas tanto do Pavilhão II como do IV 

reforça a idéia de que essa área era tratada como externa, e que a função 

destas eram de sustenta os beirais da edificação. No entanto da mesma 

forma que encontramos o átrio com piso, escondendo a escada sob a laje, 

verificamos a presença de uma cobertura com janelas de esquadrias em 

madeira e forro em xadrez ( figura 129 e 130). 

 

 

 
FIGURA 129 – Vista Interna Da Cobertura Do Átrio Central Do  Pavilhão Classe Em 1999. 
Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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FIGURA 130 – Vista Externa Da Cobertura Do Átrio Central Do  Pavilhão Classe Em 1999. 
Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

 

As condições das telhas ( figura 130 ) provocaram vazamentos na 

área interna da edificação estragando toda forração e enquanto o sistema 

de captação de água após reforma forçou o apodrecimento de todo 

madeiramento desta cobertura ( figura 130 ). Salientamos assim a 

conclusão de que a reforma da cobertura aconteceu posteriormente, não 

sendo previsto em projeto original do Pavilhão Classe. 
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FIGURA 131 – Vista Interna Da Cobertura Do Átrio Central Do  Pavilhão Classe Em 1999. 
Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

 

Nos molduramentos dos panos de alvenaria (figura 131), foi 

verificado que é o mesmo tratamento utilizado nas áreas externas dos 

pavilhões e aparecem nas quatro faces do átrio central. Observamos 

também nessas molduras a cor ocre totalmente preservada, pois ficou 

escondida sobre um forro e sob o beiral.  

 

Considerando como uma área externa, após as análises dos dados 

levantados nas documentações e prospecções, os elementos tipológicos 

típicos de área externa são todos utilizados no átrio, podendo concluir que 

havia um gradil envolvendo e protegendo o solário. Já as portas, eram do 

primeiro tipo (figura 132) descrito acima nesse capítulo que consiste numa 

porta alta almofadada composta por duas folhas com bandeira em 

veneziana. Antes do restauro desenvolvido pela Paulo Fraga – Arquitetura 

foi observado diferença de tipo de piso, próximo a parede e organizadas de 
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forma simétricas no átrio, onde as originais tinham sido retiradas e 

fechadas. Permitiu-se, portanto, fazer prospecções nas alturas e 

localizações exatas para atestar a presença de verga em tijolo de pé, 

comprovando a existência das portas do primeiro tipo.  

 

 
FIGURA 132 – Vista Interna Do Primeiro Tipo De Porta Do Átrio Central Do  Pavilhão 
Classe Em 1999. Fonte: Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

Os pacientes eram tratados no Pavilhão Classe , ou melhor isolados, 

com o intuito de se recuperarem e principalmente não transmitirem as 

chagas para outras pelo ar, assim o Hospital de Isolamento havia condutas 
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e separações por cordões de isolamento, onde evitava-se as misturas entre 

tipos de doenças e os enfermos ficavam em apenas, confinados no 

Pavilhão. Assim a edificação concebia soluções específicas utilizadas nos 

Pavilhões com funções de Isolamento, foi realizado duas propostas 

possíveis de cortes ( figura 133 ) e reconstituição de planta ( figura 111 ). As 

construções e os projetos corresponderam com características específicas, 

onde garantiam boa insolação e iluminação, excelente ventilação e 

funcionalidade de isolamento, com acessos independentes, alas distintas, 

pé direito alto, janelas altas, portas altas com bandeiras de venezianas, 

varandas, alpendres e átrios e construções elevadas sobre porão inabitável.  

 

 
FIGURA 133 – Reconstituição Em Cortes Do  Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Autor 
Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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2.2.2.Projeto de Restauro Pavilhão Classe (Casa Rosada) 

 

O projeto de restauro de iniciativa do Instituto de Infectologia Emílio 

Ribas e o Centro de Estudos Emílio Ribas desenvolveu-se após nossa 

análise e levantamento da situação em que se encontrava a edificação. 

Com a necessidade de desenvolver um projeto de restauro, para que 

pudesse se fazer a manutenção e recuperação do bem. Em 1998 e 1999 

foram realizados os levantamentos documentais, gráficos e métricos, como 

também prospecções, nessa época os edifícios remanescentes não eram 

objeto de estudo e nem de tombamento pelos órgãos municipais e nem 

estaduais, pois consideravam que muitas características originais haviam 

sido modificadas e perdidas. O projeto de restauro foi desenvolvido pois nós 

consideramos de altíssimo valor histórico e arquitetônico, onde a busca da 

originalidade da edificação se tornou o principal objetivo. Percebemos que 

as características tipológicas se repetiam nos três remanescentes como 

também pudemos verificar nas fotos antigas das edificações já demolidas.  

 

O projeto foi desenvolvido para o Centro de Estudos Emílio Ribas 

com o objetivo de através da Lei Rouanet conseguisse patrocínio para 

execução do restauro, e foi inserido como prédio de interesse histórico por 

estar a menos de 300 m de distância do bem tombado do Adolfo Lutz, seu 

prédio principal de Ramos de Azevedo.  Assim o Projeto de Restauro (figura 

134) foi aprovado na 66a CNIC, pelo Ministério da Cultura, na Lei 8313/91 – 

Rouanet - nº PRONAC 99-2680. Após dificuldades em conseguir o valor 

completo para realizar toda a obra, foram executados grande parte dos 

serviços de restauração como das fachadas, esquadrias, portas, pisos, 

forros, coberturas, gradis e ferros fundidos. A cobertura nova foi realizada, 

no entanto o piso de vidro, como abertura e alteração de posição de 

algumas portas não houve arrecadação suficiente para realiza-las. Assim 

foram recuperadas características originais do Pavilhão Classe. Em 2005 o 

COMPRESP através Resolução 08/05 T - PA nº 2003-0.093.705-5 tombou 
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os remanescentes, e graças ao restauro realizado o tombamento definido 

no processo para a conhecida Casa Rosada foi integral e quanto aos outros 

dois remanescentes foram tombados somente elementos das fachadas e 

varandas. 

 

 

 

FIGURA 134 – Projeto De Restauro Do Pavilhão Classe Em 1999 – Planta E 
Cortelongitudinal. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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. 

 

 

O projeto objetivou restaurar e demonstrar, trazendo a luz do 

conhecimento com sua execução as técnicas construtivas originais como 

também os princípios originais de projeto e execução inicial do bem 

histórico.  

 

Ao restaurar todas as elevações, decidimos recuperar a volumetria e 

a aparência original, assim foram trocadas as janelas não originais e 

refeitas com as mesmas proporções e aparências, mas no entanto ao se 

aproximar pode-se diferenciar as janelas originais das refeitas ( figura 135 e 

136 ). Toda argamassa com pintura rosa, não original a edificação foram 

removidas ( figura 138 ), e assim podemos restaurar os tijolos aparentes, 

como também deixamos as esquadrias na madeira aparente. Todos esses 

materiais receberam veniz incolor nas janelas e hidrofugante nos tijolos 

avermelhados ( figura 137 ). 

 

 

FIGURA 135 – Vista Do Restauro Do Pavilhão Classe Em 1999 Fonte: Autor Paulo Fraga 
Silveira, 1999 
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FIGURA 136 – Vista Do Restauro Do  Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Autor Paulo Fraga 
Silveira, 1999.  

 

 
FIGURA 137 – Vista Do Elevação Frontal E Dos Arcos Do Porão Do Restauro Do Pavilhão 
Classe Em 1999. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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FIGURA 138 – Vista Da Elevação Direita Do Alpendre Do Pavilhão Classe Em 1999. 
Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 
 
 

 
FIGURA 139 – Vista Do Dr. Emílio Ribas ( A Direita, Coçando O Bigode )  Num Edifício 
Com Revestimento De Tijolo A Vista Em 1911. Fonte: Acervo Musper 

            

Os arcos plenos dos porões foram todos reabertos e recuperados, e 

nesse caso também foi deixada a alvenaria aparente em tijolos, 

demonstrando a técnica construtiva à amostra ( figura 137 ). Decidimos por 
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essa solução através da análise da iconografia antiga, onde observamos a 

utilização dos tijolos aparentes ( figura 109 ), como também da demarcação 

dos tijolos em pé ( figura 110 ) em torno do vão, técnica construtiva utilizada 

para executar aberturas e estruturar a alvenaria, sem precisar utilizar, 

madeira, ferro ou concreto. Podemos ver essa solução em um dos 

pavilhões do hospital numa foto onde o Dr. Emílio Ribas aparece com seus 

colegas e os tijolos aparentes na altura do porão ( figura 139 ). Pois assim 

que um pedestre passar a frente da edificação irá perceber que os arcos 

plenos são formados e travados através da justaposição de tijolos em pé, 

como também observarão sempre a grossura da alvenaria estrutural, 

realizada somente por tijolos. Essa solução também foi usada sobre as 

aberturas das janelas e portas, como podemos observar nas elevações. 

Inclusive ao reconhecermos que este recurso tipológico e construtivo foi 

utilizado como partido arquitetônico em todos os pavilhões, realizamos 

prospecções para descobrirmos que tipo de portas e janelas existiam e 

onde se localizavam ( figuras 120 e 121 ). Pudemos assim reconstituir a 

planta original do pavilhão ( figura 111 ).  

 

 
FIGURA 140 – Vista Da Elevação Frontal Durante O Restauro Do Pavilhão Classe Em 
1999. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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Além de remover a pintura branca nos molduramentos, foram 

removidas as argamassas que estavam fofas e desprendendo da alvenaria, 

devido a infiltrações, tanto a argamassa como os tijolos foram tratados e 

recuperados ( figura 140 ). 

 

 Em todos os gradis, balaústres, colunas e mãos francesas de ferro 

fundido foram removidas as tintas brancas, tratadas com zarcão e depois 

receberam uma cor grafite. Os respectivos corrimões dos gradis foram 

trocados nas partes podres, mantendo o mesmo desenho, tirado de um 

molde das partes em razoável estado. A cor branca também foi removida 

das partes que permaneceram e conjuntamente com as novas receberam o 

tratamento com verniz incolor para manter a aparência natural da madeira ( 

figura 141 ). 

 

 
FIGURA 141 – Detalhe Do Gradil E Corrimão Do Alpendre Do Pavilhão Classe . Fonte: 
Autor Paulo Fraga Silveira, 2018. 

 

A escada de acesso principal encontrava-se em péssimo estado, 

onde seus mármores carrara estavam desgastados, com espelhos 

quebrados e partes dos pisos faltando ( figura 142 ). Recolocamos espelhos 
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e pisos, na parte faltante, em mármore carrara, nas partes que estavam 

desgastadas receberam lixamento e polimento. Descobrimos também 

durante a obra arco pleno também sob a escada, logo restauramos os 

tijolos e mantivemos aparentes.  

 
FIGURA 142 – Detalhe Escada Principal Durante O Restauro Do Pavilhão Classe. Fonte: 
Autor Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

No alpendre toda argamassa na cor rosa foi removida ( figura 138 ) e 

restaurada a originalidade, que é ter alvenaria aparente em tijolos 

avermelhados ( figura 110 ) e moldurados por alvenaria sobressalente sob 

argamassa pintada na cor ocre a base de cal. O piso hidráulico do alpendre 

assentado sobre laje abobadilhada de tijolos travados entre trilhos de ferro 

foi limpo, polido e encerado. O piso encontrava-se muito sujo mas em bom 

estado.  

 

Outra característica adotada na tipologia das construções foi a 

utilização de molduramentos de alvenaria e isso significava que se tratava 

de uma área externa, presente em todas as elevações de todos os 

pavilhões ou também de uma área semiaberta, áreas avarandadas, 

alpendres ou áreas voltadas para pátios internos abertos. Houve um 

questionamento devido o molduramento estar presente no alpendre sobre 
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se de fato originalmente existia uma cobertura. Mesmo verificando na 

iconografia a presença de uma cobertura o questionamento surgiu por 

analisarmos o rasgo que a estrutura da cobertura provocou nos dentes 

superiores da moldura e também por verificarmos na foto do alpendre, 

antes de sua demolição, a existência de um forro, com a técnica de encaixe 

entre as ripas de madeira mais recente ( figura 113 ) e não a qual era 

utilizada nos pavilhões originalmente que foi o “ saia e blusa “. Este forro 

tipo “saia e blusa” foi utilizado, por exemplo, na passarela do Pavilhão 4 e 

verificamos que em várias soluções de coberturas ao analisarmos as fotos 

antigas houve um rigor e cuidado de projeto e de instalação ( figura 143 ). O 

projeto original dos pavilhões do Hospital de Isolamento previa sempre 

solução no intuito de não ferir algum elemento estético, como por exemplo 

as molduras. Portanto a solução do projeto de restauro foi de utilizar um 

material estrutural leve, que houvesse o mínimo de intervenção possível no 

bem cultural e que fosse reversível. A técnica construtiva utilizada foi a 

estrutura leve metálica e sua cobertura em policarbonato alveolar. Assim 

também proporcionava mais a entrada de luz no ambiente e também foi 

calculado o ângulo de construção e instalação para não alterar a aparência 

antiga e original da fachada ( figura 144 ). 

 
FIGURA 143 – Exemplo Do Forro “Saia E Blusa” Utilizado Na Passarela Do Pavilhão 4, 
Foto Inicio Do Século Xx. Fonte: Adolfo Lutz. 
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FIGURA 144 – Vista Da Elevação Frontal Do Pavilhão Classe . Fonte: Autor Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 

 

Na área interna, a restauração se completou somente em 2001, os 

pisos hidráulicos, todos foram tratados e recuperados, nas áreas de 

transição o projeto de restauro previu utilizar soleira de mármore carrara . 

Já os pisos de madeira, onde a estrutura de sustentação é por meio de 

vigas de madeira encontravam-se em péssimo estado, com umidade e 

infestados por cupins. Além de ter havido uma descupinização geral no bem 

cultural, as vigas em péssimo estado foram trocadas e várias partes dos 

pisos também.  

 

A cobertura do prédio apresentavam vários pontos de retenção de 

água e de telhas trincadas ou quebradas . O madeiramento da cobertura 

estava todo selado, então todo ripamento foi trocado, alguns caibros 

também. As telhas francesas originais vieram importadas de Marselha, no 

entanto as que já compunham o imóvel era fabricado na cidade de Itu, sp, e 

assim foram trocadas pelo mesmo fabricante. Os forros consequentemente 

tiveram que ser refeitos, tanto os do tipo “ saia e blusa “ como os de xadrez 
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vazado em diagonal, que eram feitos nos banheiros e da copa, pois permitia 

ventilação ( figura 154 e 146 ). 

 

  
FIGURA 145 – Forro Tipo “ Saia E Blusa” Do Pavilhão Classe . Fonte: Autor Paulo Fraga 
Silveira, 2001. 
 

 
 
FIGURA 146 –  Forro Tipo “ Xadrez Vazado” Do Pavilhão Classe . Fonte: Autor Paulo 
Fraga Silveira, 2001. 
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As folhas das portas, as originais são de pinho de riga, foram 

retiradas, numeradas, limpas onde removeu-se toda pintura esmalte, 

lixadas e consertadas e então devolvidas e movidas conforme projeto de 

restauro ( figura 134 ). Outra característica tipológica utilizada é que as 

porta com bandeira de veneziana eram somente para as áreas que 

interligavam um cômodo interno para uma área, considerada externa. 

Quanto às portas com bandeira de vidro fixo eram utilizadas para área 

interna para outro cômodo interno, com somente uma exceção a porta 

principal de entrada, no entanto ela tem a mesma altura e tipologia da de 

veneziana.  

 

 Os elementos de ferro das maçanetas e fechaduras foram 

recuperadas e mantidas na cor original ( figura 147 ). 

 

 

FIGURA 147 – Detalhe Do Tipo Travamento Das Janelas Do Pavilhão Classe . Fonte: 
Autor Paulo Fraga Silveira, 2001. 
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No átrio central encontramos uma cobertura com telha francesa e 

elevações laterais de madeira, começando em lambris e no alto finalizando 

em vitrôs, em péssimo estado de conservação ( figura 128 ). A conexão 

dessa cobertura com a existente foi feita pela extensão da água do telhado, 

que antes era um beiral de 50 com aproximadamente que ao prolongar até 

o lambril chegou a 1,30 m ( figura 130 ). Esta solução, não original, 

prejudicava a conservação e segurança do prédio, pois devido a um projeto 

inadequado  toda água do telhado escorre batendo direto no madeiramento 

do lambril e depois é colhido por um rufo, tentando fazer a função de uma 

calha, que leva a água por condutores retornando novamente ao condutor 

embutido original do beiral. De maneira inadequada a água da chuva, além 

de bater no madeiramento estragando todo o madeiramento, faz um 

caminho de ir e vir desnecessariamente. A estrutura que sustentava essa 

cobertura era de madeira e se apoiava no meio do dente do molduramento 

dos painéis de alvenaria ( figura 131 ) . 

 

Com toda análise feita através das prospecções e das identificações 

das tipologias existentes na arquitetura higienista concluímos que a 

cobertura central não existiu originalmente. Somente após alguns anos com 

reformas foi feita uma cobertura semiaberta e que posteriormente foi 

fechada na situação encontrada em 1999, antes do restauro. Para reforçar 

a idéia de que era aberto, além do molduramento na alvenaria , portas altas 

com veneziana há uma escada encrostada sob uma laje abobadilhada ( 

figura 127 ) . Essa escada acessava ao nível do porão uma espécie de 

solário. Como no Pavilhão 3 ao ser reformado , não havia nenhum tipo de 

cobertura, pois assim garantia que a troca de ar fosse constante e 

volumosa. Esse espaço, lugar, era todo avarandado com seus gradis 

ornados ,  com 4 colunas e conjuntos de mãos francesas, que sustentavam 

toda a varanda que circundava o pátio aberto. A água da chuva de pequena 

varanda era conduzido diretamente ao solário e do beiral mais acima era 

conduzido por condutores embutidos dentro dos quatro canto na alvenaria. 
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A cobertura desta varanda nascia acima da moldura e abaixo do beiral e 

morria nas vigas de madeira sustentadas pelas 4 colunas de ferro fundido , 

como se pôde verificar pelas marcas na alvenaria ( figura 131 ) . 

 

A proposta para esse espaço foi de retornar 2 portas com 

venezianas, retirar e mover todas as portas que não fossem desse padrão ( 

figura 134 ). Apesar do piso, localizado exatamente onde era o pátio aberto, 

ser hidráulico ( figura 148 ), datado aproximadamente da década de 1960, a 

proposta do projeto de restauração foi de retirá-lo e trocá-lo por um piso de 

vidro ( figura 149 ). O objetivo da instalação desse piso de vidro foi de 

manter a função de locomoção no mesmo nível do pavilhão e dar 

transparência para que se veja novamente a escada e os arcos plenos do 

porão ( figura 150 ). 

 

 
FIGURA 148 – Átrio Central Do Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Autor Paulo Fraga 
Silveira, 1999. 
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FIGURA 149 – Detalhe Do Piso De Vidro E Cobertura Do Projeto De Restauro Do Pavilhão 
Classe Em 1999. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 1999. 

 

 

FIGURA 150 – Detalhe Do Piso De Vidro Em 3d Do Projeto De Restauro Do Pavilhão 
Classe Em 1999. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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O projeto de restauração precisou substituir a cobertura central, que 

se encontrava em péssimo estado, que não era original e tinha questões  

técnicas inadequadas em sua concepção. A nova cobertura foi concebida 

em estrutura metálica , com 4 principais vigas sobre o mesmo alinhamento 

dos limites do solário, reforçando o desenho do pátio. As quatro vigas 

apoiaram sobre a alvenaria existente numa altura em que a água da chuva, 

do centro da cobertura percorresse apenas um sentido, facilitando o 

escamento desta e diminuindo a manutenção. Nas quatro laterais sobre as 

vigas subiu venezianas de PVC, que permitiu a troca do ar constante, agora 

pelas razões do conforto térmico, e na cobertura utilizou-se policarbonato 

alveolar leitoso ( figura 151 ).  

 
FIGURA 151 – Nova Cobertura Do Átrio Central  Do Projeto De Restauro Do Pavilhão 
Classe Em 1999. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 2018. 
 

Nessa altura, acima da moldura, em que se apoiou a estrutura 

metálica permite reconstruir as coberturas das varandas que circundavam o 

solário recriando, assim, o cenário do projeto original conforme proposta do 

nosso projeto de restauro, que tinha como função atender os enfermos, 

numa época em que se acreditava que as doenças eram transmitidas pelo 

ar.  Atualmente esse lugar, no átrio, abriga o Memorial Emílio Ribas e o 



 183

projeto de arquitetura buscou restaurar o espírito desse recorte temporal, 

onde através das transparências seja pelo piso como também pela 

cobertura ressurge informando todas as soluções tipológicas de um 

Hospital de Isolamento bem concebido e projetado ( figura 152 e 153 ). 

 

FIGURA 152– Elevação Frontal Em 3d Do Projeto De Restauro Do Pavilhão Classe Em 
1999. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 1999. 
 

 

FIGURA 153– Vista Aérea Em 3d Do Projeto De Restauro Do Pavilhão Classe Em 1999. 
Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 1999. 
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2.2.3.Resultados 

 

O projeto de restauro foi desenvolvido e analisado pelo IPHAN para 

ser aprovado pela Lei Rouanet. Foram captados cerca de 80 % dos 

recursos para a execução das obras e em 2002 estavam conclusas essa 

etapa de restauração. Portanto foram realizados os serviços primordiais que 

garantissem a segurança e habitabilidade do imóvel, como a parte elétrica, 

estrutura das coberturas, telhas, calhas, condutores, limpeza dos porões, 

estrutura dos pisos de madeira. Contudo também conseguimos completar 

toda a restauração das elevações externas e do alpendre, dos forros de 

madeira, das janelas, portas, escada de mármore carrara, dos pisos tanto 

os de madeira como os hidráulicos, dos gradis e colunas de ferro fundido do 

bem cultural ( figuras 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 e 161 ). 

 

 
FIGURA 154 – Elevação Frontal Do Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Autor Paulo Fraga 
Silveira, 2018.  
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FIGURA 155 – Elevação Lateral Do Pavilhão Classe Em 1999. Fonte: Autor Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 
 

 
FIGURA 156 – Vista Frontal Do Alpendre Do Pavilhão Classe Em 2000. Fonte: Autor Paulo 
Fraga Silveira, 2018. 
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FIGURA 157 – Vista Do Salão De Entrada Do Pavilhão Classe Em 2000. Fonte: Autor 
Paulo Fraga Silveira, 2018. 
 

 
FIGURA 158 – Detalhe Da Veneziana Da Porta Do Cômodo Para O Átrio Central Do 
Pavilhão Classe Em 2000. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 2018. 
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FIGURA 159 – Detalhe Do Piso Hidráulico Do Pavilhão Classe Em 2000. Fonte: Autor 
Paulo Fraga Silveira, 2018. 

 

 

 
FIGURA 160 – Detalhe Do Piso Hidráulico Do Pavilhão Classe Em 2000. Fonte: Autor 
Paulo Fraga Silveira, 2018. 

 



 188

 
FIGURA 161 – Detalhe Da Coluna E Mão Francesas De Ferro Fundido No Alpendre Do 
Pavilhão Classe Em 2000. Fonte: Autor Paulo Fraga Silveira, 2018. 

 

 

 No entanto dentro do escopo do projeto completo de restauração 

desenvolvido pelo escritório Paulo Fraga – Arquitetura não foram ainda 

realizados toda restauração da pintura interna, trocas e execução de portas 

de acordo com os padrões tipológicos e de localização, gradis, colunas e 

mãos – francesas de ferro fundido no pátio interno, remoção do piso 

hidráulico e substituição por piso de vidro no átrio central, restauração da 

escada e dessa parte do porão, remoção do forro de placa de isopor, 

colocada de forma provisória ( figura 151 )  enquanto não executasse a 

reconstrução da cobertura envoltória do pátio interno.  

 

Após o restauro pôde-se observar que o interesse das pessoas ao 

bem cultural aumentou, eventos, encontros de residentes, lançamento de 

campanha e comemorações ocorreram e ocorrem no Pavilhão 5, de 

Classes. Atualmente o saguão e o átrio central abrigam o Memorial Emílio 
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Ribas ( figuras 162 e 163 ), e os outros cômodos abrigam parte da diretoria 

e setor administrativo. O patrimônio tem sido com o uso bem conservado.  

 

 
FIGURA 162 – Saguão – Memorial Emílio Ribas Do Pavilhão Classe Em 2000. Fonte: 
Autor Paulo Fraga Silveira, 2018. 

 

 
FIGURA 163 – Átrio Central – Memorial Emílio Ribas Do Pavilhão Classe Em 2000. Fonte: 
Autor Paulo Fraga Silveira, 2018. 

 

No restauro teve-se como objetivo garantir a autenticidade da  

arquitetura original além de reinterpretar as soluções dadas, as técnicas 
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construtivas e o contexto em que a edificação foi concebida e construída. 

Isso concretizou-se, por exemplo, com a restauração das fachadas, 

voltando ao tijolo aparente e com a execução das aberturas originais dos 

arcos do porão. A cobertura do alpendre e do átrio central, por exemplo, 

foram refeitos, porém, com estruturas metálicas e materiais, como o 

policarbonato, mais leves, com o objetivo de recuperar além do espaço 

coberto, e principalmente, a maior luminosidade e transparência conforme 

concepção original. ( figura 164 ) 

 

 

FIGURA 164 – Vista Aérea Do Pavilhão Classe Em 2000. Fonte: Autor Paulo Fraga 
Silveira, 2018. 

 

Portanto, nesta dialética, o projeto resgatou o espírito de uma época, 

sobre uma medicina e engenharia higienista ao ampliar a sensação de 

entrada de luz natural no antigo jardim interno e atual átrio central. A 

solução técnica adotada propôs utilizar novamente a transparência para 

mostrar ao usuário a existência deste jardim, desta vez com o vidro 

temperado no piso, onde ressurgiram do passado os conceitos originais 

evidenciando a escada existente, até então escondida sob o piso, e 
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também as arcadas do porão.  Assim a releitura das várias fases de 

transformação, e com a compreensão das respectivas técnicas construtivas 

demonstradas no projeto de intervenção, foram tratadas e expostas visando 

reconstituir a história do edifício e fortalecer viva a memória coletiva, sem 

isolamento. 

  

Os processos de transformações ocorridos nas soluções 

arquitetônicas no bem histórico foram, portanto, testemunhos das 

mudanças e evolução da medicina, de conceitos de tratamento e cura, 

como também da própria história das diversas entidades de saúde pública 

no  Estado de São Paulo. Desta forma, pôde-se concretizar a idéia de 

transformação do antigo Pavilhão Classe, conhecido como Casa Rosada, 

em Memorial Emílio Ribas ( figura 165 ), onde história, arquitetura e saúde 

foram assim preservadas num mesmo contexto. 

 

 

 
FIGURA 165 Antigo Pavilhão Classe Dos Hospitais De Isolamento Em São Paulo. Fonte: 
Paulo Fraga Silveira, 2001. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Durante o Congresso Arquimemória 5 , realizado em Salvador, BA 

em 2017, o arquiteto italiano convidado para abrir o evento, Andrea Bruno, 

conselheiro da UNESCO em restauração e conservação em Patrimônio 

Histórico palestrou sobre sua experiência profissional, voltada em 

restauração e reabilitação de edifícios e sítios de valor cultural em diversos 

países. Nessa oportunidade, o arquiteto afirmou que em todo início de 

desenvolvimento de um projeto de restauro, na primeira formulação de uma 

ideia considera importante a realização de croquis inspirados após o 

reconhecimento do local, onde o arquiteto ao reconhecer esse espaço em 

lugar, busca num primeiro momento de forma intuitiva e sensível senti-lo. 

Assim, das várias experiências para atuar e intervir em espaços e contextos 

dos mais diversos e diferentes podemos observar que em todos a 

identificação do lugar é essencial e comum em todas as situações. Após 

essa experiência o projeto segue seu processo de desenvolvimento. 

 

O “Manual de elaboração de projetos de preservação do patrimônio 

cultural” realizado pelo MINC no Programa Monumenta salienta como etapa 

de projeto a identificação e conhecimento do bem com o objetivo de 

analisar a edificação sob os aspectos históricos, estéticos, artísticos, 

formais e técnicos compreendendo o seu significado atual e os valores pelo 

qual foi reconhecido como patrimônio cultural.   

 

Imbuído destes mesmos princípios, consideramos que o  trabalho por 

nós realizado nasceu da percepção e reconhecimento do lugar, e em 

especial do valor arquitetônico, que tivemos quando o escritório Paulo 
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Fraga – Arquitetura foi contratado para realizar primordialmente apenas um 

levantamento gráfico para fins de conservação da então Casa Rosada ( 

objeto de estudo desta dissertação ) , como conhecido o imóvel pela 

Instituição Emílio Ribas em 1999. A importância de ter contato com o objeto 

de estudo e aprender a respeitá-lo, descobrindo através de prospecções 

que o bem cultural mantinha ainda valores originais escondidos nas 

reformas, rebocos, pisos e coberturas, que foram acrescidos ao longo do 

tempo, foi fundamental e essencial para o reconhecimento do seu valor 

arquitetônico. Com os trabalhos de levantamento foram descobertas 

algumas soluções arquitetônicas que despertaram nos responsáveis da 

instituição, além da necessidade básica da conservação o investimento na 

continuidade das prospecções com a contratação do projeto arquitetônico 

de restauração.  

 

Cabe lembrar que, até aquele momento esse bem cultural não era 

reconhecido pelos órgãos Municipal e nem Estatal de preservação como 

Patrimônio Cultural, sendo despertado o interesse de reconhecê-lo somente 

após alguns anos de conclusão das obras de restauro por nós realizadas.  

 

Antes mesmo desse reconhecimento pelo CONPRESP em 2005, 

apresentamos o projeto de restauro na 5ª Bienal Internacional de 

Arquitetura de São Paulo em 2003 onde ficou exposto na Exposição Geral e  

no catálogo do evento foi publicada uma resenha com a proposta e o 

partido do nosso projeto de restauro.2 .  

 

                                                           

2
 Ver: SILVEIRA, Paulo Fraga. Projeto de Restauro do Antigo Pavilhão Classe do Hospital de 

Isolamento de São Paulo. Catálogo  da 5ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, 
Exposição Geral, pg 375. 
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No Congresso Arquimemória 5 , de 2017, já mencionado,  tivemos 

outra  oportunidade de além de expor o projeto de restauro apresenta-lo no 

colóquio e discutir a importância de dar novos usos aos bens culturais: 3  

O Hospital de Isolamento foi composto por seis pavilhões e abrigou inicialmente os 

doentes de varíola. As construções começaram a ser executadas a partir de 1875 

à beira da Estrada do Araçá na cidade de São Paulo e inaugurado em 1880. Nessa 

primeira etapa as construções estavam sob responsabilidade da construtora 

Correia de Andrade, seguindo um projeto do engenheiro I. W. C. Cochrane e numa 

segunda etapa, sendo um deste o próprio antigo “Pavilhão Classe”, o engenheiro 

Teodoro Sampaio foi o responsável pelos projetos e obras que concluíram o 

complexo. Atualmente existem três remanescentes sendo o “Classe” encontra-se 

no Hospital de Infectologia Emílio Ribas. A localização da implantação fez parte 

das posturas higienistas da época em uma área arejada, e particularmente o antigo 

Pavilhão Classe acolhia os doentes da aristocracia, enquanto que os outros 

pavilhões recebiam a população em geral. Nesse complexo o médico Dr. Emílio 

Marcondes Ribas, realizou experiências e cuidou de pacientes. Os edifícios foram 

implantados em meio de jardins e afastados uns dos outros seguindo o princípio de 

cordão hospitalar com objetivo determinante de isolar os doentes, e no Pavilhão 

foram utilizados os conceitos higienistas da época, como pé direito alto, janelas 

grandes e altas, porão ventilado, arejando e iluminando todos os cômodos, pois 

assim acreditava-se que as transmissões dos miasmas fossem totalmente 

controladas. O patrimônio sofreu alterações onde perdeu a referência histórica 

sobre essa arquitetura hospitalar, assim o projeto de restauro e intervenção teve 

como objetivo reconstituir ao máximo o desenho original além de reinterpretar as 

soluções dadas, as técnicas construtivas e o contexto em que a edificação foi 

concebida e construída. O projeto, portanto, resgatou o espírito de uma época, 

sobre uma medicina higienista ao ampliar a sensação de entrada de luz natural, 

restaurando as aberturas originais das janelas e dos arcos do porão. ( Catalogo 

Arquimemória 5, pg 357 ) 

 

 

Quando a Casa Rosada ao longo de sua história escondia em suas 

reformas elementos arquitetônicos e construtivos mais antigos, sucedendo 

                                                           

3  Ver: SILVEIRA, Paulo Fraga. (Memorial Emílio Ribas: Restauro do Antigo Pavilhão Classe). Livro 
de Resumos do Arquimemória 5, Salvador. 2017, pg.357 
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numa nova laje, numa nova argamassa, numa nova cobertura e em cada 

nova pintura ao que vinha antes, estava se reinventando para atender as 

necessidades dos seus usuários. Estes que já foram enfermos, com suas 

famílias, médicos e enfermeiras, onde dores, lágrimas, cuidados, suor e 

porque não alegrias escorreram em suas paredes. Estas pessoas que já 

foram profissionais residentes, que já foram gerentes, diretores, atendentes, 

doutos, macunaímas, pedreiros e inclusive arquitetos, onde com seus 

ofícios contribuíram para Casa Rosada. Que já foi só de Classes, mas 

continua exercendo seu papel original de cuidar de seus usuários modernos 

dando abrigo, renovação de ar natural, ótimo conforto térmico , amplitude e 

excelente iluminação . Que já foi de isolamento mas que ainda possibilita 

esse conforto e direito de isolarmos da correria e do estresse da 

modernidade. Esse isolamento vem com sabor de introspecção e de 

conhecimento quando suas paredes puderam falar com seus novos tijolos 

antigos no processo de restauração. Esse isolamento vem do despertar do 

conhecimento ao passar aos nosso futuro o que nossos antepassados 

vivenciaram dentro daquelas paredes, sobre aqueles pisos, junto às 

aberturas e escadas enterradas.  Essas paredes falam pois dos espaços 

que elas transformaram em lugar com a presença do homem, com todas 

suas fraquezas e fortalezas, com sua história. Os outros remanescentes 

também tem pisos e tipologias falantes, que podem cantar à luz do 

conhecimento se houver interesse, capacidade e possibilidade do homem, 

do usuário, da autoridade de sentar e sentir o lugar.   

 

O projeto de restauro em si traz todo o respeito e poesia que o bem 

exige e ensina. As soluções encontradas, ou melhor solicitadas pelo bem 

cultural, foram sempre com o intuito de menos ferir a construção,  quando 

necessário se fazer uma intervenção, e utilizou-se a estrutura metálica, pois 

além de ela ser reversível, ou seja desmontada, esta é estrutura mais leve e 

resistente. Esta estrutura utilizada além de poder ser reversível, ela se 

distingue das técnicas construtivas utilizadas originalmente e através da 
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transparência , com o piso de vidro e cobertura translúcida, a solução do 

projeto de restauro traz a tona, a luz do conhecimento todo conceito da 

época da arquitetura higienista, específica para o Hospital de Isolamento. 

Assim essas soluções levam ao público a sentir o lugar, contando uma 

história através da arquitetura, garantindo às novas gerações o 

conhecimento de uma arquitetura tão específica ainda viva nos três 

remanescente , ou seja, basta senti-los. Sugerimos, portanto, a revisão dos 

tombamentos para que o valor arquitetônico dessa época seja enaltecido e 

preservado com um estudo mais detalhado e com seus tombamentos 

integrais. O objetivo não é de engessar, pois ao sentir o lugar, ouvir e com 

muita criatividade encontram-se soluções que renovam os espíritos . O 

CONPRESP já reconheceu e tombou os edifícios da Casa Rosada 

(Pavilhão Classe) e da Casa Azul (Pavilhão 2). O CONDEPHAAT se perdeu 

no reconhecimento do complexo hospitalar e acabou suspendendo um 

tombamento que havia sido realizado. Neste tombamento do 

CONDEPHAAT, as edificações aqui analisadas, os remanescentes do 

antigo Hospital de Isolamento, foram consideradas apenas como edifícios 

inseridos nas áreas envoltórias dos demais edifícios construídos no século 

XIX e objeto de análise para fins de tombamento pelo órgão. Não tendo 

sido reconhecido pelo CONDEPHAAT valor arquitetônico dos bens 

construídos no século XIX.  

 

Este trabalho permite subsidiar o tombamento dos três edifícios 

analisados, a Casa Rosada (Pavilhão Classe), a Casa Azul (Pavilhão 2) e o 

Pavilhão 4, destacando que este edifício que ainda não foi tombado pelo 

CONPRESP,  é o exemplar mais autêntico da arquitetura pavilhonar do 

século XIX, o que justifica a sua preservação como exemplar de uma 

arquitetura singular difusa universalmente. A Casa Rosada (Pavilhão 

Classe), como o próprio nome revela, é uma construção que segue os 

conceitos da arquitetura higienista do período, mas não se configura 

especificamente como um pavilhão. A Casa Azul (Pavilhão 2) perdeu 
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autenticidade quando foi reformada em 1930 segundo projeto e execução 

do chefe de Engenharia Sanitária, Mario Ayrosa, todavia o projeto art decó 

de sua reforma deu ao edifício um valor arquitetônico singular que contribui 

para os argumentos de seu tombamento.  

 

Parece que quando no período de surgimento do Hospital de 

Isolamento, onde as decisões eram tomadas por médicos - engenheiros - 

sanitaristas havia um pensamento para encontrar soluções onde a 

construção e a medicina estavam unidas no planejamento destas 

edificações. E quando essas profissões se separaram, onde engenheiros só 

constroem e médicos só atuam na medicina um elo se perdeu. E ao nosso 

ver esse elo é a história, o conhecimento, que infelizmente foi perdido com 

o percorrer da própria história. Com o avanço do estudo percebemos que 

os pavilhões remanescentes guardam ainda vivos esses elementos que 

permitem nos conectarmos, e assim podemos aprender, e quem sabe não 

cometeremos os mesmos erros, inclusive do que se deixou o de planejar 

juntos o futuro do complexo da saúde da Dr Arnaldo, do Araça. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 198

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Acervo digital 

 

• Pelo site: 

 http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/ 

Acessar – Acervo – Repositório Digital: 

FOTOS 

- http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/fotos_filme

s 

- http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/vistas_sp 

 MAPAS 

- http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/mapas 

- http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/document

o_cartografico    - na busca colocar São Paulo e encontrar mapas do 

recorte temporal. 

 

• Pelo site:  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/arquivo_historico/ 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/ 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/arquivo_historico/

banco_de_dados/index.php?p=10275 

http://www.arquiamigos.org.br/foto/ 

http://www.acervosdacidade.prefeitura.sp.gov.br/PORTALACERVOS/ 

http://www.acervosdacidade.prefeitura.sp.gov.br/PORTALACERVOS/Result

adosBusca.aspx?ts=s&q=Hospitalhttp://www.http://projetosirca/http://www.ht

tp://projetosirca.com.br/ 

http://projetosirca.com.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&It

emid=15  



 199

ALMEIDA, M. República dos invisíveis: Emílio Ribas, microbiologia e saúde 

pública em São Paulo (1898-1917). Bragança (SP): EDUSF; 2003 

 

AMARAL, Antônio Barreto. – O Bairro de Pinheiros. Série: História dos 

Bairros de São Paulo. – Prefeitura Municipal de Educação e Cultura, São 

Paulo: Vol. 2.  

 

ANTUNES, J. L. F.; NASCIMENTO, C. B.; NASSI, L. C.; PREGNOLATTO, 

N. P., - Instituto Adolfo Lutz: 100 anos do laboratório de saúde pública. 

Instituto Adolfo Lutz – Editora Letras & Letras, 1992.  

 

BANHAM, Reyner. – Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina. São 

Paulo: Editora Perspectiva, 1979.  

 

 

CAMPOS, E. Arquitetura paulistana sob o Império: aspectos da formação 

da cultura burguesa em São Paulo. [Tese de Doutorado]. São Paulo: 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 

1997. 

 

CYTRYNOWICZ, M. M. et al. Do Lazareto dos Variolosos ao Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas: 130 anos de história da saúde pública no Brasil. 

São Paulo: Narrativa Um, 2010. 

 

CAMPOS, Eudes. Hospitais paulistanos: do século XVI ao XIX. Informativo 

Arquivo Histórico de São Paulo. São Paulo, 2011, nº29. 

 

CARVALHO, Maria Cristina Wolff de. Ramos de Azevedo. São Paulo, 

Editora da Universidade de São Paulo, 2000.  

 



 200

CENTRO ACADÊMICO OSWALDO CRUZ. Emilio Ribas – Sábio e 

Higienista. Faculdade de Medicina da U.S.P. e Instituto Farmacêutico de 

Produtos Científicos Xavier – São Paulo: “Procienx”,1962.  

 

CHOAY, Françoise – A Alegoria do Patrimônio; tradução de Luciano Vieira 

Machado. – São Paulo: Estação Liberdade: Editora UNESP, 2001.  

 

CONDEPHAAT. Processo de tombamento do Edifício Central do Instituto 

Adolfo Lutz: 26329/88; tomb. Res. SC 32 de 18/10/90; D.: 19/10/90. 

CONDEPHAAT. Processo de tombamento da Faculdade de Medicina da 

USP: 20625/78; tomb. Res. 8 de 16/03/81; D.: 17/03/81.  

 

CONDEPHAAT. Processo de tombamento do Instituto Oscar Freire: 

20625/78; tomb. Res. 66 de 09/12/82; D.: 10/12/82.  

 

CONDEPHAAT. Processo de tombamento do Desinfectório Central: 

23881/85; tomb. Res. 50 de 26/08/85; D.O.: 27/08/85.  

 

CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Conjunto Arquitetônico do 

Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II – Asilo Jaçana.  

Fonte:http://www.ipatrimonio.org/?p=17419#!/map=38329&loc=22.8622564

24791937,-46.131591796875,8. Acesso em 30 de novembro de 2018. 

 

CURY, Isabelle (organizadora) – Cartas Patrimoniais: IPHAN - Edições do 

patrimônio 2-edição – data? Revista?. 

 

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO .Signos de um Novo 

Tempo: A São Paulo de Ramos de Azevedo. Revista “Cidade”. Secretaria 

Municipal de Cultura / DPH, 1998. 

 



 201

DURAND, Nicolas-Louis . Précis dês Leçons d'Architecture. Paris, 1802.  

 

FRAGA, Paulo. Memorial Emílio Ribas – Restauro. Bienal Internacional de 

Arquitetura, São Paulo, 2003. 

 

FOUCAULT, Michel. Les Machines à guerrir. Paris, 1979. 

 

GODINHO, V. As nossas gravuras. Serviço Sanitário de São Paulo. Revista 

Médica de São Paulo 1900; 3(8):174-83 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Em Memória de Emílio Ribas. 

No Transcurso do Cinqüentenário do seu Falecimento 1925 – 1975. São 

Paulo: 1975.  

 

JORGE, Clóvis de Athayde. – CONSOLAÇÃO, Uma Reportagem Histórica. 

Série: História dos Bairros de São Paulo. DPH – Departamento do 

Patrimônio Histórico, Divisão do arquivo histórico, São Paulo: Vol. 22. 

 

KATINSKY, Júlio Roberto. – Um Guia para a História da Técnica no Brasil 

Colônia. São Paulo: Universidade de São Paulo Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, 1998. 

 

KÜHL, Beatriz Mugayar. – Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em 

São Paulo: Reflexões sobre a sua Preservação. São Paulo: Ateliê Editorial: 

Fapesp: Secretaria da Cultura, 1998.). 

 

LEMOS, Carlos A.C. Alvenaria burguesa: breve história da arquitetura 

residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo 

café. São Paulo: Nobel, 1989.  

 



 202

LEMOS, Carlos A. C.; LEFÈVRE, Renée. – São Paulo, sua arquitetura: 

colônia e império. Editora Nacional, 1979.  

 

MASTROMAURO, G. C. Urbanismo e salubridade na São Paulo 

imperial: o hospital do Isolamento e o cemitério do Araçá. 2008. 138 f. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Ciências 

Ambientais e de Tecnologias, Pontifícia Universidade Católica, Campinas, 

2008. 

 

MIGNOT, Claude. L’architectureauXIXesiècle. Fribourg: Office du Livre, 

1983, p. 212 a 226. 

 

 

MIURA, P. M. Quadrilátero da saúde: espaço de ensino, pesquisa e saúde 

pública em São Paulo.  208 p. : il. Dissertação (Mestrado - Área de 

Concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo) – 

FAUUSP, São Paulo, 2012. 

 

MORI, Victor Hugo – A História do Restauro da Barra Grande: de Lúcio 

Costa à participação de todos.  

 

MORSE, Richard M. – Formação Histórica de São Paulo – Formação do 

Município de São Paulo. Corpo e Alma do Brasil. São Paulo: Difusão 

Europeia do Livro, – 1970.  

 

MOTT, Maria Lucia e Gisele Sanglard. História da Saúde: São Paulo : 

instituições e patrimônio arquitetônico ( 1808 – 1958). Barueri, Sp : Editora 

Fiocruz, Minha Editora, 2011. 

 

PEVSNER, Nikolaus. A historyofbuildingtypes. London: Thamesand 

Hudson, [198-], p. 150-156. 



 203

 

REIS, Nestor Goulart (coordenador) - Notas sobre o Urbanismo no Brasil – 

Segunda parte: séculos XIX e XX. Cadernos de Pesquisa do LAP 09, Série 

Urbanização e Urbanismo, USP, 1995.  

 

REIS, Nestor Goulart (coordenador) – Algumas Experiências Urbanísticas 

no Início da República: 1890 - 1920. Cadernos de Pesquisa do LAP 01, 

Série Urbanização e Urbanismo, USP, 1994.  

 

REIS FILHO, Nestor Goulart. – Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: 

Editora Perspectiva, 1970.  

 

SAIA, Luís. – Morada Paulista. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972. 

 

SAMPAIO, Teodoro – São Paulo no Século XIX e Outros Ciclos Históricos. 

São Paulo: Dimensões do Brasil USP/FAU, 1999.  

 

SANTOS, José A. A. dos; Oliveira, Jandira L. de. O Desinfectório Central: 

Registros de Épocas 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Saúde. Código sanitário. São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado, 1978. 

 

SEGAWA, H. Construção de ordens: Um aspecto da arquitetura no Brasil   

1808 – 1930. São Paulo, 1988. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 

 

SILVA, Kleber Pinto. A cidade, uma Região, o Sistema da Saúde: Para uma 

História da Saúde e da Urbanização em Campinas-SP. Campinas: área de 

Publicações Cmu/Unicamp, 1996. 

 



 204

SILVA, Kleber Pinto. CONSIDERAÇÕES SOBRE A CIDADE PAULISTA E 

A SAÚDE: PRÁTICAS, CONCEPÇÕES. Cadernos de Arquitetura. 

Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. – Ano 1, n.1 

(jan./jun. 1996). Bauru: FAAC, UNESP, 1996.  

 

SILVA, Kleber Pinto. Hospital, arquitetura: Uma história. Sinopses, 33, USP 

–FAU, jun.200. p.41-73. 

 

SILVA, Regina Barros da.Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - saúde 

e assistência se tornam públicas (1875-1910).Varia História, vol. 26, nº 44, 

Belo Horizonte, 2010. 

 

SILVEIRA, Paulo Fraga. Memorial Emílio Ribas: Restauro do Antigo 

Pavilhão Classe. Livro de Resumos do Arquimemória 5, Salvador. 2017, 

pg.357 

 

SIMÕES, Antônio Augusto da Costa. Construcções Hospitalares (noções 

geraes e projectos). Coimbra, 1890. 

 

SISSON, Rachel. Patrimônio Histórico, uma Experiência no Rio de Janeiro: 

O Inventário de Bens Imóveis de Interesse Histórico e Artístico: Objetivos, 

Métodos e Resultados. Rio de Janeiro: Lidador, 1982. 

 

. Secretaria de Estado da Saúde, Museu de Saúde Pública “Emílio Ribas”.  

 

TOLLET, Casimir. Système d'abris militaires em brique et ciment ou plâtre 

de forme ogivale, destiné à remplacer avantageusement les abris ou 

baraques actuelles pour loger les troupes. Paris, (falta editora)  1892 

 

TOLLET, Casimir. Les hôpitaux modernes au XIXe siècle: description dês 

principaux hôpitaux français et étrangers Paris, (falta editora)  1894. 


