






Durante a execução dos projetos de hospitais como 
Sírio-Libanês, Hospital Alemão Oswaldo Cruz e Santa 
Catarina, a MHA instituiu a sua área de Gerenciamen
to de Obras, até hoje um importante serviço oferecido 
pela empresa, que caminha lado a lado com o cliente, 
arquitetos e construtoras até a entrega da obra. "Perce
bemos que estar dentro da obra, permite interação em 
tempo real com quem executa os projetos que entrega
mos, o que facilita a tomada de decisões e aumenta as 
garantias para o cliente", explica Eduardo. 

O começo da segunda década de vida da MHA foi 
marcado pela busca em ser uma empresa de porte mé
dio, deixar de concorrer com as pequenas e assumir de 
vez o desafio de atuar na iniciativa privada. Em 1988, o 
passo fundamental para essa virada foi o alto investi
mento na informatização total da empresa com sistema 
AutoCad. Adeus, nanquim! "Junto com os novos siste
mas, vieram os cursos e treinamentos - até hoje marcas 
registradas da MHA", conta Salim. 

Decidida a se tornar referência, a MHA intensificou as 
buscas, no exterior, por novas tecnologias em projetos 
hospitalares. Assim, tornou-se especialista na implan
tação de unidades de ressonância magnética no Brasil. 

Antes de completar 25 anos, a MHAjá detinha a certi
ficação ISO 9001. Hoje, a empresa conta com três certi
ficações: 1509001, 15014001:04 e OHSAS18001:07, além 
de ser especialista em projetos com certificação Leed e 
AQUA, importantes selos de sustentabilidade. 

Aos 40 anos, a MHA Engenharia é uma das pou
quíssimas empresas brasileiras a atuar com a melhor 
tecnologia em projetos: o BIM, Building lnformation 
Modeling, sistema que chegou aos EUA em 2008 -
tornou-se obrigatório pelo Presidente Obama para 
projetos públicos - e vem aumentando sua demanda 
no Brasil. Chegamos à nova geração de projetos, pois 
o BIM projeta em três dimensões com mensuração
total de toda a previsão das obras, evitando gastos
desnecessários e atrasos na execução. "Se nossa mar
ca registrada é a tecnologia, não vamos deixar de in
vestir no que for necessário para a evolução da área
de projetos de engenharia", afirma Eduardo Neves.

Conforme já mencionado, são mais de 2800 projetos 
nesses 40 anos. Desses, mais de 400 são hospitais. 
Para este especial, a MHA Engenharia selecionou um 
pouco de sua história com o Hospital Sírio Libanês, 
INCA, Hospital Águas Claras e Instituto de lnfectolo
gia Emílio Ribas. 
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Sírio Libanês 

Expansão de hospital é sempre um desafio dobrado. 
Isso porque ele não para de funcionar enquanto as obras 
acontecem. E é já na fase de projeto que a engenharia 
precisa prever todo esse funcionamento, sem permitir 
cortes de fornecimento de energia, água, ar condicio
nado, entre outras necessidades, durante todo o pro
cesso. Além disso, são necessárias as previsões também 
de novas expansões - o que chamamos de expansibi
lidade - ou seja, projetos que continuem permitindo 
que o hospital cresça. "No Sírio Libanês foram aplicadas 
soluções de engenharia que incorporaram tecnologia, 
funcionalidade, expansibilidade e contingenciamento", 
explica Salim. 

Em tempos de crise hídrica e energética, sustentabili
dade segue como palavra-chave na concepção dos pro
jetos da MHA. No caso do Sírio, eles proporcionaram a 
redução do consumo de água, além da reutilização das 
águas das chuvas, o esgoto proveniente de lavatórios, 
chuveiros, pias e a água pluvial coletada na cobertura, 
após devido tratamento é reutilizada nos sistemas de ar 
condicionado, de irrigação e de bacias. 



INCA 

A engenharia do Novo Centro Integrado do INCA en

carou grandes desafios. O empreendimento seria im

plantado em um terreno com necessidade de desman

che de rocha, com três subsolos totalmente submersos 

no lençol freático. Além disso, foi feita uma análise e 

recuperação da estrutura do prédio existente. 

Claro, a sustentabilidade continuou no foco e fo

ram implantadas soluções para o meio ambiente. 

Com larga experiência em projetos sustentáveis e 

sócia-fundadora do Green Building Council Brasil, a 

MHA Engenharia se preocupa em levar seus clientes 

a "respirarem" o problema ambiental junto com ela. 

Uma série de ações previstas no projeto do INCA 

tem a sustentabilidade como premissa: canteiro de 

obras de baixo impacto, cobertura verde, uso de tin

tas a base de água nas áreas internas, elevadores 

inteligentes, torneiras com temporizador de vazão 

e arejadores, vasos sanitários com válvula de duplo 

fluxo, reuso de água, valorização da iluminação na

tural, lâmpadas de alta eficiência e baixo consumo, 

coleta seletiva de lixo 

e gestão de resídu

os, coletor solar para 

pré-aquecimento da 

água, células fotovol

taicas para geração 

de energia elétrica, 

pavimentação drenan
te, proteção solar nas 

fachadas, bicicletário, 

etc. Estes sistemas e 

funcionalidades são 

integrados no projeto 

para proporcionar não 

só a gestão de energia 

altamente eficiente, 

mas ao mesmo tempo 

permitir a seus ocu

pantes maior conforto 

e qualidade de vida. 
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