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Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz e MHA Engenharia  
expansão, sustentabilidade e referência

E
m 26 de setembro de 1897 um grupo de imigrantes de língua alemã, liderado 

pelo empresário e cônsul honorário da Alemanha na época, Anton Zerrener, 

fundou o Hospital Alemão Oswaldo Cruz para atender integrantes da colônia 

e a população em geral, como forma de retribuição pelo acolhimento que receberam 

quando desembarcaram no Brasil.

O terreno próximo à Avenida Paulista, ainda com características rurais, foi adquirido 

em 1905 e 17 anos depois, construiu-se o projeto arquitetônico de Curt Hildebrand, que 

até hoje caracteriza o complexo do Hospital no bairro do Paraíso.

Hoje, com mais de 96 mil m² de área construída, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

– depois de um importante investimento na expansão – dispõe de 371 leitos, sendo 327 

de internação, 44 leitos na Unidade de Terapia Intensiva, 22 salas cirúrgicas e Pronto 

Atendimento 24 horas. Além disso, oferece uma das mais qualificadas assistências do 

país e Corpo Clínico renomado, para que os pacientes tenham acesso aos mais altos 

padrões de qualidade e de segurança no atendimento, atestados pela certificação da Joint 

Comission International ( JCI) – principal agência mundial de acreditação em saúde.
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Estamos falando de um dos maiores 

centros hospitalares da América Lati-

na, recentemente expandido e renovado. 

As obras da nova Torre (Bloco E) foram 

concluídas em dezembro de 2012 e acres-

centaram mais de 31 mil m² de área cons-

truída ao complexo hospitalar, ampliando 

também áreas estratégicas, como Centro 

Cirúrgico e UTI. O Bloco E possui 16 an-

dares. Onze deles são destinados às Uni-

dades de Internação. O número total de 

leitos do Hospital cresceu de 255 para 371 

leitos. O prédio tem ainda um Auditório 

com capacidade para 200 pessoas e cinco 

subsolos de garagem, acrescentando novas 

vagas. Além disso, há um andar técnico 

que abriga em seu espaço equipamentos de 

infraestrutura, facilitando sua manutenção.

O novo Centro Cirúrgico conta com 

nove modernas salas, equipadas para a re-

alização de procedimentos de alta comple-

xidade. Os recursos inovadores agregam 

qualidade, segurança e precisão às cirurgias, 

além de oferecerem mais conforto às equipes 
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“A MHA Engenharia realizou 
o projeto do novo prédio, sendo 

responsável por todo sistema 
elétrico, hidráulico, ar-condicionado 

e sistemas eletrônicos ”

médicas. Um exemplo são os focos cirúrgi-

cos, todos de LED, que melhoram a ilumi-

nação. Além disso, quatro das nove salas são 

inteligentes e contarão com recursos de ras-

treamento de imagens e integração total aos 

sistemas do Hospital. Duas delas também 

poderão transmitir imagens de procedimen-

tos ao vivo para o Auditório do Hospital. 

Tanto no Centro Cirúrgico como na UTI, 

as salas e os leitos terão sistema de integração 

e mobilidade, permitindo ao cirurgião o me-

lhor posicionamento do paciente e da equipe 

em sala, beneficiando o trânsito de profissio-

nais em casos de emergência. No total, in-

cluindo as estruturas já existentes no Bloco 

B, o Hospital conta com 22 salas cirúrgicas e 

44 leitos de UTI.

Além da nova Torre, modernizou o 

Bloco A com obras de adequação e de mo-

dernização em setores estratégicos, como 

Ortopedia, Centro de Intervenção Cardio-

vascular, Centro de Oncologia, Centro de 

Diagnóstico por Imagem, Centro de Ne-

frologia e Diálise e Pronto Atendimento.  

Tudo isso, seguindo a estratégia de 

crescimento sustentável do Hospital, e por 

isso, a nova Torre foi construída de acordo 

com os rigorosos critérios ambientais es-

tabelecidos pela LEED™ (Leadership in 

Energy and Environmental Design).  Al-

guns requisitos essenciais foram cumpridos, 

desde a escolha apropriada do terreno e lo-

cal de construção até a gestão de resíduos 

da obra. Além disso, houve uso racional no 

consumo de água, otimização da eficiência 

energética, proibição do uso de CFC, uso 

de energia renovável, madeira certificada e 

plano de controle da qualidade do ar.

Para a execução da obra, foi necessário 

o envolvimento de uma quantidade muito 

grande de profissionais. A equipe de Enge-

nharia do Hospital contribuiu de forma ex-

pressiva para o ajuste das soluções. A MHA 

Engenharia realizou o projeto do novo prédio, 

sendo responsável por todo sistema elétrico, 

hidráulico, ar-condicionado, sistemas eletrô-

nicos e pelo cálculo estrutural, esse desen-

volvido com a consultoria de Aluizio A. M. 

D’Avila Engenharia de Projetos Ltda. Quan-

to ao projeto de arquitetura foi desenvolvido 

pela Botti Rubin Arquitetos Associados. 

“Gerenciamos e fizemos todo o acompanha-

mento e fiscalização dos serviços, inclusive, 

as finanças do projeto”, conta Marcia Cristi-

na Brandão, Gerente de Projetos, da MHA. 

“Temos mais de 20 anos de parceria com o 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz, levando o 

que é solicitado para os projetos e buscando 

resultados positivos. Todos os dias existem 

desafios e novos obstáculos a vencer, o que 

mantém o nosso aprendizado e conhecimen-

to neste segmento hospitalar”, diz Márcia.

A obra foi dividida em três diferentes 

fases, o contrato de demolição das edifica-

ções existentes na área da ampliação, o con-

trato de execução das paredes diafragmas e 

o contrato com a construtora para a execu-

ção de toda a edificação-civil e instalações. 

“Em uma obra de grande porte como esta 

existem várias dificuldades, mas sem dúvida 

alguma, implantar um edifício de 24 pavi-

mentos no meio de edificações existentes 
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e em uma região de São Paulo com várias 

restrições de acesso a veículos de carga é a 

parte mais difícil”, conta Márcia.

Foi necessário fazer carga e descarga 

de quase a totalidade do material durante 

a noite e madrugada, o que demandou um 

envolvimento maior com a vizinhança e 

inclusive o próprio hospital, já que a obra 

estava a menos de 10m do centro cirúrgico 

e UTI em pleno funcionamento. 

Só para exemplificar, durante um de-

terminado período, foi necessário enclausu-

rar o motor da grua que trabalhava durante 

a noite, mesmo com o motor trabalhando 

na menor rotação possível de forma a mi-

nimizar o ruído. Serviços de contenção das 

edificações vizinhas também foram cuida-

dosamente projetadas, até porque a maior 

parte delas já tem mais de 60 anos.

Por isso, para a execução dos quase 

30 mil m² foi necessário o envolvimen-

to de uma quantidade muito grande de 

profissionais. Para projeto e consultoria 

foram contratadas 17 empresas. Para a 

execução da obra foi contratada Racional 

Engenharia, responsável pela subcontra-

tação e acompanhamento de mais de 50 

empresas que se envolveram em todo o 

processo. A MHA fez o gerenciamento 

de toda essa obra e de todas essas equipes. 

“Em uma obra hospitalar as parcerias 

são necessárias com as empresas de forne-

cimento de equipamentos médico/hospi-

talares porque são eles que irão fornecer as 

informações necessárias para o desenvolvi-

mento do projeto”, diz Márcia. “Ainda te-

mos que levar em consideração que duran-

te o período da obra os equipamentos vão 

evoluindo tecnicamente e esta comunica-

ção tem que ser rotineira evitando retraba-

lho do momento da chegada dos equipa-

mentos”, explica ela. "O envolvimento da 

engenharia do próprio hospital contribuiu 

de forma expressiva para ajuste das solu-
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ções. Ou seja, são muitos profissionais, o 

próprio corpo médico do hospital e milha-

res de pacientes coexistindo durante uma 

obra de grandiosa magnitude, que ainda, 

tinha como premissa a certificação LEED. 

Desafio atrás de desafio”, diz Salim La-

mha, sócio-fundador da MHA.

O projeto já nasceu para ser um edifício 

sustentável e para a obtenção da certificação 

LEED. Valeu a pena. Hoje o edifício conta 

com sistema de reuso de água, sensores de 

presença que acionam a iluminação nas cir-

culações, bicicletário e vestiário para o co-

laborador que utiliza bicicleta, iluminação 

natural em quase 100% das áreas incluindo 

UTI e Centro Cirúrgico, entre outros.

Durante a obra também foram toma-

dos todos os cuidados desde a lavagem dos 

pneus dos caminhões, descarte controlado 

de material, áreas específicas para lavagem 

dos pincéis, utilização de matérias com 

emissão de VOC controlado, etc.



Tudo isso, com o hospital em funcio-

namento. “Durante o período da obra não 

foram necessárias muitas intervenções 

nas redes existentes no hospital”, afirma 

Márcia. “Mas quando realizadas, foram 

programadas com bastante antecedência 

para que todos os envolvidos estivessem 

cientes e todos os riscos minimizados”.  

As ampliações aconteceram em área ex-

terna ao edifício existente. A grande difi-

culdade aconteceu no momento de para-

lização de alguns sistemas, como os gases 

medicinais. “Para este serviço a logística 

foi programada com paralização noturna 

e utilização de cilindros móveis”, salienta.

Entre tantos desafios e conquistas ao 

longo de um processo tão complexo, a 

MHA vê no Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, mais do que um projeto concluído, 

vê aprendizado e referência.

“Durante a obra também foram tomados todos 
os cuidados desde a lavagem dos pneus dos 

caminhões, descarte controlado de material, áreas 
específicas para lavagem dos pincéis e utilização 
de matérias com emissão de VOC controlado”


