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ANÚNCIO

AProjetos no setor de saúde re-

querem cuidados especiais 

com exigências normati-

vas. Existem ainda aqueles 

mais complexos, com instalação de 

equipamentos especiais em salas 

de imagem e de cirurgia, incluindo 

a integração de sistemas de novos 

equipamentos com a rede hospitalar, 

sem que ocorram interrupções. Foi 

esse o caso do retrofit (reforma com 

adaptações e melhorias de equipa-

mentos, conforto e possibilidades) 

do Setor de Ressonância Magnética 

do Hospital Israelita Albert Einstein, 

executado pela Pua Arquitetura.

A Pua Arquitetura tem sido par-

ceira do Hospital Albert Einstein 

desde o segundo semestre de 2013, 

para novas instalações e obras de 

retrofit tanto em áreas na sede do 

hospital como em outras unidades. 

Outro exemplo do trabalho da Pua 

no hospital foi a implantação do pro-

grama Parto Adequado, desenvol-

vido a partir de um convênio pioneiro 

firmado entre o Einstein e a Agência 

Nacional de Saúde (ANS), o Institute 

for Healthcare Improvement (IHI) e 

o Ministério da Saúde. O programa 

valoriza o parto normal. 

“Os espaços foram pensados 

contemplando a lógica deste tra-

balho, realizado por equipes multi-

disciplinares no atendimento e na 

assistência às parturientes e aos 

familiares”, diz Umoatã Almeida, 

sócio-diretor da Pua Arquitetura. 

A parceria entre o Einstein e a Pua 

vem se fortalecendo, com projetos 

em andamento. “Somos desafiados 

o tempo todo a analisar e compreen-

der os espaços existentes. Temos 

que nos manter constantemente 

atualizados com as tendências do 

mercado”, afirma Almeida. n

ARQUITETURA 
COM CUIDADOS
PUA FORTALECE PARCERIA COM O HOSPITAL 
ALBERT EINSTEIN, QUE INCLUI NOVAS 
INSTALAÇÕES E OBRAS DE RETROFIT

Sala de observação (acima) e 
leito do Hospital Albert Einstein
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