
Bento Gonçalves se apresenta cada vez mais como referência em saúde para sua região, tanto no tratamento  oncológico 

como de outras especialidades. Somente o hospital Tacchini, em 2019, realizou cerca de 220mil atendimentos pelo Sistema 220mil atendimentos pelo Sistema 

Único de SaúdeÚnico de Saúde, de pacientes provindos de sua área de abrangência de Rede Pública para 24 municípios (população su-

perior a 330mil pessoas), além dos encaminhados de todo o  estado através da Central de Regulação de Leitos. Na maioria 

dos casos esses pacientes vem acompanhados de seus familiares e, com as eventuais necessidades de internação, esses 

acompanhantes precisam se instalar na cidadeprecisam se instalar na cidade durante período do tratamento. Porém, algumas dessas pessoas chegam à 

cidade sem condições financeiras suficientes para hospedagem e alimentação, fazendo do hospital sua moradia por longos longos 

e agoniantes períodos de esperae agoniantes períodos de espera. Além disso os próprios pacientes por vezes estão realizando tratamentos que demandam 

um período maior de estadia na cidade, como pessoas em tratamentos oncológicos, cujo  deslocamento acaba  implicando 

em desgastes que influenciam no tratamento. desgastes que influenciam no tratamento. Por tanto, há necessidade de um espaço que Por tanto, há necessidade de um espaço que facilite a rotinafacilite a rotina e minimize a  e minimize a 

locomoção dos pacientes e acompanhantes, consolidando-se, a partir da arquitetura, como um espaço locomoção dos pacientes e acompanhantes, consolidando-se, a partir da arquitetura, como um espaço agradável, de agradável, de 

lazer e descansolazer e descanso, que agrega , que agrega cultura e reabilitaçãocultura e reabilitação aos usuários, servindo como ponto de referência e apoio tanto para os  aos usuários, servindo como ponto de referência e apoio tanto para os 

residentes quanto aos pacientes de outros municípios.residentes quanto aos pacientes de outros municípios.
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Bento Gonçalves
Concentração direta - 24 municípios
Concentração secundária - RS

.ABRENGENCIA DO HOSPITAL TACCHINI - BENTO GONÇALVES

Bento Gonçalves | Boa Vista do Sul | Bom 
Princípio | Carlos Barbosa | Coronel Pilar | 

Cotiporã | Fagundes Varela | Garibaldi | Gua-
bijú | Guaporé | 

Monte Belo do Sul | Nova Araçá | Nova 
Bassano | Nova Prata | Paraí | Pinto 

Bandeira | Protásio Alves |  Santa 
Tereza | São Jorge | São Vendelino 

| União da Serra | Veranópolis 
|  Vila Flores | Vista Alegre 

do Prata.

.DADOS SUS 2019 - HOSPITAL TACCHINI

8.556 

9.369 

222.618 

164.140 164.140 

ATENDIMENTOS ATENDIMENTOS 

AMBULATORIAISAMBULATORIAIS

INTERNAINTERNAÇÕESÇÕES

EXAMES DE IMAGEMEXAMES DE IMAGEM

 E LABORATÓRIO E LABORATÓRIO

SESSÕES DE RADIOTERAPIASESSÕES DE RADIOTERAPIA

 E QUIMIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA

.. Acompanhantes gerais e de UTI, de baixo poder aquisitivo, que 

vêm de outros municípios para atendimento médico;

.. Oncologia: pacientes de radio e quimioterapia em tratamento;

.. Pacientes que vêm para consultas e vivenciam longos períodos de 

espera até a volta do transporte à seus municípios;

. . Pacientes do município que necessitem de qualquer    auxílio;

.. Comunidade em geral que tenha interesse em participar das 

oficinas e utilização das áreas públicas do edifício;

. . Motoristas dos transporte intermunicipais.

Alternativas de transporte públicotransporte público em 
quantidade e facilidade de acesso.

Fácil localizaçãoFácil localização e identificação à 
pessoas    vindas de outros municípios;

Entorno que possibilite noites tranquilasnoites tranquilas e de 
baixos níveis de ruídos;

Terreno amplo para proporcionar espaços espaços 
abertosabertos  de  qualidade  e   conforto   prevendo 
futura ampliação;

Entorno de usos mistos trazendo segurança e segurança e 
diversidadediversidade de ofertas para suprir eventuais 
necessidades cotidianas;

ProximidadeProximidade à área do hospital e 
consultórios médicos;

.AGENTES DE INTERVENÇÃO
Como principal agente para o funcionamento do Enlace está 
a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, contando com o 
auxílio de:
. . Colaboradores privados;
.. Assistência social do Hospital Tacchini;
.. Doações da população e empresas parceiras;
.. Repasses de entidades assistenciais como Aapecan, Liga de 
Combate ao Câncer e Rotary Club;
.. Recursos próprios gerados a partir de estacionamento rotativo 
e aluguel de salas da edificação.

Enlace de pessoaspessoas, fluxosfluxos e  
percursos.percursos.

.PÚBLICO ALVO

.O TERRENO

Comércio, serviço e habitação. A zona central prin-
cipal incentiva a ocupação comercial dos térreos e a 
manutenção e revitalização das  edificações existen-
tes em condições de uso, como forma de promover         
diversidade, o turismo e a sustentabilidade.

Vias e fluxos bastante ativos, 
tanto viculares quanto pedonais.

.O ENTORNO

Entorno repleto de equipamentos de saúde, entre 
edifícios de consultórios, áreas hospitalares e labora-
tórios, tornando-se ideal para a implantação do projeto. 
Próximidade à prefeitura e Via Del Vino, via pedonal 
coração da cidade. Carência de áreas verdes.

Área mista de forte vocação comercial = 
potencial lucrativo para a edificação. En-
torno ativo durante o dia e calmo à noite, 
tornando-se necessária a preocupação 
com a segurança, que se dá pela presen-

ça de diversas áreas residenciais.

Entorno bastante consolidado, porém 
com vazios principalmente nos miolos 
de quadra subutilizados, causados pelos 
formatos quadrados dos quarteirões do 
centro.

EQUIP. RELEVANTES

USOS DO ENTORNO

CHEIOS E VAZIOS

CLASSIFIC
AÇÃO DAS VIAS

CONDICIONANTES LEGAIS

.DIRETRIZES PROJETUAIS

Saúde e Bem estar Acolhimento Comércio Serviços

Existem atualmente, espaços adaptados e organizados à  partir de doações, 
que não suprem a demanda de acolhimento dos usuários, apresentando 
carência de refeitório, leitos e espaços para oficinas e assistência.

Casa de Apoio da Liga 
de Combate ao Câncer: 

14 leitos14 leitos

Leitos espaço AcolherLeitos espaço AcolherÁrea Social espaço AcolherÁrea Social espaço Acolher
Ônibus e vans lotadas de  Ônibus e vans lotadas de  
pacientes aguardando retornopacientes aguardando retorno

Espaço Acolher Tacchini:

10 leitos10 leitos

Associação de apoio a pessoas 
com câncer (Aapecan): 

0 leitos0 leitos

Visuais do terreno atualmenteVisuais do terreno atualmente

.CENÁRIO ATUAL DO MUNICÍPIO


