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A MOA ARQUITETURA INICIOU 
SEUS TRABALHOS EM 2005, COMO 

PUA ARQUITETURA ATUANDO 
EM DIVERSAS ÁREAS, SEMPRE 

BUSCANDO ESPECIALIZAÇÃO NA 
ÁREA DA SAÚDE. RECENTEMENTE 

ALTEROU SEU NOME 
CONSOLIDANDO SUA ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL FOCADA NESTE 

SEGMENTO. COM AMPLA EXPERTISE 
EM PROJETOS, TEM COMO CLIENTES 

E PARCEIROS AS INSTITUIÇÕES 
ALBERT EINSTEIN, SÍRIO LIBANÊS, 

BENEFICÊNCIA PORTUGUESA-
BP, REDE D’OR-SÃO LUIZ, REDE 

MORIAH DE SAÚDE, SAMARITANO, 
PORTOMED, TENDO MAIS DE 200 
PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 
SEU PORTFÓLIO. A FRENTE DO 

ESCRITÓRIO, UMOATÃ M. ALMEIDA, 
EM CONJUNTO COM SUA EQUIPE, 

DESENVOLVEM OS PROJETOS E 
ATUAM NO GERENCIAMENTO DE 

OBRAS E SERVIÇOS.

UNIDADE DE 
ENSINO PAULISTA – 
HOSPITAL 
ALBERT EINSTEIN
São Paulo - SP

MOA ARQUITETURA

O Projeto para a nova Unidade de 
Ensino, executado em 2016-2017, 
foi desenvolvido para atendimento 
da demanda da Instituição em 
ampliar as suas instalações de 
Ensino e Pesquisa, com foco 
na capacitação e formação de 
profissionais na área da Saúde. 
A Unidade foi instalada em 2017 
com uma área total de 4.512,82 
m², distribuídos em 3 pavimentos 
de um prédio comercial na 
Avenida Paulista, próximo ao 
centro de São Paulo - SP. Os 
espaços foram pensados para 
manter a uniformidade e padrão 
das demais unidades de Ensino 
da Instituição implantadas 
por diferentes escritórios em 
diferentes localidades e épocas. 

O Projeto buscou criar uma marca 
peculiar para esta Unidade, 
concebendo uma ampla área de 
convivência com ligação direta com 
um jardim a céu aberto, criando uma 
ambientação  informal e dinâmica 
propiciando as atividades de estar, 
estudo e convívio para os alunos. 
As salas de aula dividem-se em 
modelo TBL (Team Based Learning) 
e Convencional, tendo sala especifica 
para o ensino e capacitação na área 
de análise de exames de imagem e 
laboratório de simulação de leitos.
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UNIDADE AMBULATORIAL 
GIOVANNI GRONCHI – CLÍNICA CUIDAR  
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
São Paulo - SP

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
HOSPITAL MORIAH
São Paulo - SP

O Projeto para Reforma Completa 
da UTI existente no Hospital, 
executado em 2015-2016 com uma 
área total de 560 m², foi desenvolvido 
em atendimento a solicitação da 
Instituição em Individualizar os 
Leitos, possibilitando maior conforto 
para os Pacientes e seus familiares, 
além de propiciar um atendimento 
mais focado tanto da Equipe Médica 
como da Assistencial, com um 
fluxo fluído e dinâmico, onde elas 
possam desenvolver suas rotinas 
de atendimento de forma rápida 
e eficaz. A busca por acolhimento 
humanizado com foco no bem estar 
é a premissa da Instituição, o que 
demandou do Projeto especial 
atenção aos conceitos do Planetree, 
cuja Instituição é Certificada oficial 
no Brasil. O Projeto tirou partido da 
Edificação existente do Hospital,  os 
leitos foram distribuídos visando 
à orientação para as aberturas 
externas, propiciando o máximo de 
Iluminação natural dentro dos 
Box de Internação.

O Projeto executado em 2017 com 
uma área total de 1.500 m², foi 
desenvolvido para atendimento 
da demanda da Instituição em 
ampliar as suas instalações 
avançadas, lançando novo modelo 
de atendimento assistencial 
para seus colaboradores. 
A Conceituação da nova Unidade, 
efetuada em conjunto com a 
Equipe de Projetos do Hospital, 
buscou propiciar ambientes onde 
os usuários sintam-se valorizados 
e bem acolhidos, com um layout 
diferenciado nos Consultórios, onde 
os Médicos e os Pacientes sentam-
se lado a lado, incorporando os 
conceitos do Planetree. A conexão 
entre o térreo e o mezanino adotou 
uma escada com estrutura central 
única, conferindo leveza, não 
obstruindo o visual da fachada 
envidraçada do prédio, aproveitando 
essa área para instalação da 
Convivência e Cafeteria. 
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