
A Sociedade Portuguesa
de Beneficência foi criada
em 21 de agosto de 1859,
quando um grupo de 20
portugueses, liderados por
José Joaquim de Souza
Ayram Martins, se reuniu
no número 20 da Rua Di-
reita, atualRuaXVdeNo-
vembro, para fundar uma
instituição que oferecesse
amparoaosimigrantespor-
tuguesesesuasfamílias.
A proposta inicial era

dar assistência aos patrí-
cios atravésde auxílio ali-
mentação,empregoemo-
radia. Mas, diante das
constantes epidemias
que assolavam a região à
época, essa proposta foi
modificada, em virtude
danecessidadedesecons-
truirumhospital.
Oprojeto de construção

do primeiro hospital da
Beneficência Portuguesa
em Santos surgiu a partir
da doação de um terreno
no bairro do Paquetá, en-
tre as ruas das Flores e do
Rosário(atuaisRuasAma-
dorBuenoeJoãoPessoa).
Iniciada em 12 de abril

de1868,aobrafoi inaugu-
rada em 6 de janeiro de
1878. Porém, em função
do crescimento da cidade
e do porto ao longo dos
anos, o bairro tornou-se
inadequadoparaoatendi-
mentoaospacientes.
Assim, em5de outubro

de 1922, foi lançada a pe-
dra fundamental para a
construção de um novo
hospital, atual prédio do
Hospital Santo Antônio,
na Av. Bernardino de
Campos, 47, cuja inaugu-
ração aconteceu em 6 de
dezembrode1926.
Em1990,aBeneficência

inaugurouoHospitalSan-
ta Clara, prédio anexo ao
HospitalSantoAntônio.

Além do investimento em
tecnologia, o diretor técni-
co do hospital, Mário Car-
doso, faz questão de lem-
brar que um dos focos do
hospital é o atendimento
humanizado. Por isso, há
dois anos, a instituiçãopas-
sou a contar com um Pro-
gramadeHumanização.
Dentre as ações do setor,

há o projeto Dia Feliz, que
proporciona uma festa ao
aniversariante que estiver
internado, comdireitoa so-
bremesa, balões e apresen-
taçãode voluntários.

“O hospital conta ainda
com o projeto Pet Terapia,
que consiste em levar cães
adestrados para visitar os
pacientes e as intervenções
do grupo Tchau Dodói, de
umflautista edeumabaila-
rina, que percorrem as
alas”, contaCardoso.
"Temos investido na

humanização do atendi-
mento, pois, desta forma,
a gente efetivamente dimi-
nui a mortalidade", afirma
o coordenador da UTI do
hospital, José Ricardo
Martins Di Renzo. "A mú-

sica, por exemplo, tran-
quiliza e faz muita dife-
rença para o tratamen-
to", garante omédico.
OflautistaDanielRibei-

ro, de 18 anos, também
está entre os voluntários
que dedicam uma parte
de seus dias para alegrar
os pacientes internados
nohospital.
"Todos aqui têmproble-

mas,masquandoeucome-
ço a tocar, eles voltam a
sorrir, agradecem, e isso é
algo que dinheiro ne-
nhumnomundopaga".

TECNOLOGIAEHUMANIZAÇÃO

Instaladoemparceriacoma
AngioCorpore, o novo setor
deHemodinâmicadaBene-
ficênciaPortuguesapossuio
quehádemaismoderno em
termos de equipamento,
que realiza com excelência
diagnósticos e diversos pro-
cedimentos,entreelesangio-
grafias,desobstruçõesdeva-
sos e outros relacionados a
aneurismasearritmias.
"Trata-se de uma

Hemodinâmica com deta-
lhes impressionantes, pare-
ce que estamos mergulha-
dos nas coronárias dos pa-
cientes",explicaocoordena-
dordeCardiologiadohospi-
tal,doutorPhilipeSaccab.
Referência na área

cardiológica, aBeneficência
Portuguesa já contava com
tecnologia de ponta para a
realização de exames como
cintilografiae tomografias.
"Equipamentos mais mo-

dernos apresentam menor
risco de falhas, possibilitam
aumentaronúmerodeaten-
dimento,prevenircomplica-
ções, diagnosticar precoce-
mente, além de evitar exa-
meseoutrosprocedimentos
desnecessários", enfatiza o
presidente da Sociedade
Portuguesa de Beneficên-
cia,AdemirPestana.
Segundoele,onovoequipa-

mento é de altíssima resolu-
ção e dá detalhes impressio-
nantes sobre a anatomia.
"Nós conseguimos trabalhar
em três dimensões e, por
exemplo, sermos bem preci-
sosnacolocaçãodeumstent",
exemplificaPestana,afirman-
doaindaqueoaparelhopode
serutilizadoemcasosdeinfar-
to,AVCeatéparatratamento
dealgunstumores."Esteapa-
relho deHemodinâmica é o
segundo instalado no Esta-
do.SóháumigualnoHospi-
tal do Coração na Capital",
afirmaPestana.
Para o diretor-clínico da

instituição, Alfredo Pom-
mella, ohospital estáprepa-
rado para o futuro. "Com a
inauguração da nova

Hemodinâmica, a Benefi-
cênciaPortuguesaseráapio-
neiraeminvestiremtecnolo-
gia de ponta neste setor, pa-

raoferecerumatendimen-
to de qualidade e excelên-
cia, permitindo assim nos
qualificarcadadiamais".

Áreas verdes estão presentes em todo o hospital e auxiliam no tratamento dos pacientes internados

DilcePinhodaSilva
81ANOS

"EueaBenê temosumcaso
deamorantigo. Aqui eunasci,
conhecimeumaridoe foi

tambémondenascerammeus
três filhos emeusdois netos",
afirmaDilcePinhodaSilva,
ex-funcionária dohospital
por42anos. Voluntária do
GrupodeAssistência Social
SantoAntônio (GASSA)

desde2005, eladiz que continua
participandoda rotinahospitalar

noapoio aalgunspacientes
e fazendo trabalhosmanuais
(artesanatos, crochêe tricô),
quesão vendidosnobazar
doGASSAeajudana compra
deutensílios emantimentos

paraosmais carentes.

Seguindo a trilogia His-
tória, Tecnologia e
Humanização, o hospital
Sociedade Portuguesa de
Beneficência (SPB) acaba
de completar 160 anos de
existência. Criada em 21
de agosto de 1859 e cari-
nhosamente chamada de
Benêpelos santistas, a ins-
tituição comemora a data
de olho no futuro, embus-
cadeinovaçõesquemelho-
rem a saúde e a qualidade
devidadosseuspacientes.
Segundo o presidente da

Beneficência Portuguesa,
AdemirPestana,apartirde
amanhãentraemfunciona-
mento uma nova ala de in-
ternação, com34 leitos pa-
raconvênioseparticulares.
Essa foi uma das novida-
desanunciadasduranteas
comemorações de aniver-
sário, que incluíramainda
a entrega de ummoderno
setor de Hemodinâmica,
que atenderá pacientes
cardiológicos 24 horas por
dia. Os investimentos so-
mamR$6milhões.
DeacordocomPestana,a

nova ala para internações
daBenêtempadrãodehote-
lariaelevouoitomesespara
serconstruída."Nossaprin-
cipalmetaéahumanização
doatendimento. A ideia é
tirar a imagem de hospi-
tal e trazer um pouco de
ambiente de hotel. Sendo
assim, é possível encon-
trar camas confortáveis,
grandes aparelhos de TV
e rede de internet. O jar-
dim entre as alas também
proporcionaumambiente
especial",destacaele.
Comaexpansão,ohospi-

tal passa a contar com223
leitose,deacordocomPes-
tana,devechegara263até
o fimde2020.Outrameta
é, em outubro deste ano,
oferecer 25 leitos de longa
permanência ao Sistema
ÚnicodeSaúde(SUS).
"Essa é uma grande ne-

cessidade do município:
aquelepacientequepreci-
sa de home care, a família
não consegue manter o
tratamento e ele necessi-
ta de um tratamento dife-
renciado", explicaopresi-
dentedohospital.
Coordenador da UTI do

hospital, omédico JoséRi-
cardo Martins Di Renzo
acredita que a instituição
temmuitosmotivosacome-
morar."Temosequipamen-
tosmodernos, adequadose
uma equipe preparada pa-
ra investirnahumanização
doatendimento."
O diretor clínico da Be-

neficênciaPortuguesa,Al-
fredo Pommella, concor-
da."Osavançosdatecnolo-
giaaplicadaà saúdenãose
restringemsomenteaapa-
relhos eletrônicos e digi-
tais, mas principalmente
tecnologias alternativas,
quetêmointuitodemelho-
raravidadaspessoas".

“Nossametaé a
humanizaçãodoatendimento.

(Nanossa novaala de
internação), a ideia foi

tirar a imagemdehospital
e deixar o ambientepróximoa

umhotel . O jardimentre
as alas tambémproporciona

umambiente especial”

AdemirPestana
Presidente

“Osavanços da tecnologia
aplicadaà saúdenão
se restringemsomente
aaparelhos eletrônicos

edigitais,mas
principalmente tecnologias

alternativas, que têm
o intuito demelhorar
a vidadaspessoas”

AlfredoPommella
Diretor clínico

“Temosequipamentos
modernos,
adequadose

umaequipepreparada
para investir

nahumanização
doatendimento
(aopaciente

ea sua família)”

JoséRicardoMartinsDiRenzo
CoordenadordaUTI

Equipamento é o segundo instalado no Estado: “Só há igual na Capital", afirma presidente

DanielRibeiro
18ANOS, FLAUTISTA

Comoparte doProcessode
HumanizaçãoSocial, aBeneficência
Portuguesa conta comamúsica
deum jovem flautistapara
alegrar apermanênciados
pacientesqueestãonaUTI
dohospital.Mensalmente,

Daniel Ribeiro vai à instituição
tocarparaospacientes.

"Comecei a tocarnabeneem
2016, quandominhaavó ficou

internadanohospital.Minha avó
eraapessoaque sempreassistia
àsminhas apresentações e,

comoela nãoconseguiamaisme
acompanhar, decidi tocar para ela.
Pedi autorizaçãoparaosmédicos
e, então, as enfermeiras pediram
queeu tocassenosoutros leitos
também", contaDaniel. Paraele,
a experiência émuito gratificante.
"Aminhaavó faleceunaquele

ano,masmesmoassimcontinuei
tocandonaBenê, pois é algo
queeugostomuito de fazer".

Patrimônio
ASociedadePortuguesa
deBeneficência tema

fachadaeváriosambientes
doHospitalSantoAntônio
tombadospeloConselho
deDefesadoPatrimônio

CulturaldeSantos
(Condepasa).

“AHumanização
nohospital é prioridade.
TemosaPet Terapia,
as intervenções

dogrupoTchauDodói
e contamos também
comumflautista
eumabailarina,

quepercorremasalas”

MárioCardoso
Diretor técnico

ElianedaSilvaRibeiro
FUNCIONÁRIAHÁ31ANOS

"ABeneficênciaPortuguesa foimeu
primeiro emprego, entrei aqui em
25deabril de 1988", contaaauxiliar

deenfermagemElianedaSilva
Ribeiro. "Eu façoparte deuma
equipemaravilhosa, queestá

preparadae feliz para receberos
pacientes. Eu conversomuito comos
pacientes e acabamosaté criando

umacerta amizade. ABenê faz parte
daminhahistória, foi aqui que

construíminha vidae realizeimeus
sonhos", emociona-seEliane. Sobreo

trabalho, eladiz termuito amor
pelaprofissão. "Quandoum

pacienteentranohospital, ele está
precisandodanossa ajuda, então
todonosso carinhoeatenção são
direcionadospara ele", ensinaela.

HISTÓRIASDEAMOR

ONCOLOGIA

Atendimentohumanizadoérotina

MÚSICA

Atualmente, aAladeOncologia
daBeneficênciaPortuguesa
já é considerada referência

naBaixadaSantista.
Ohospital oferece tratamentos
dequimioterapia, radioterapia,

cirurgiasoncológicas e
possuiumaceleradornuclear.
Comoumapróximaetapa,
estáa criaçãodo Instituto

OncológicodeSantos.Oobjetivo
éutilizar a expertise já aplicada

nosetor paraatender com
maisprofundidadeeampliar
a capacidadepara realização
deexames, diagnósticos

e tratamentoparapacientes
particulares, de convênio eSUS.

Portuguesesfundaram
instituiçãoparaoferecer
amparoaosimigrantes

ACERVOPESSOAL

Tomógrafo de 64 canais também está à dispsoição dos pacientes

Hospital celebra
adata embusca
de inovações
quemelhorema
qualidadedevida
dospacientes

Com 34 leitos para convênios e particulares, nova ala de internações entra em funcionamento nesta segunda-feira
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A Sociedade Portuguesa
de Beneficência foi criada
em 21 de agosto de 1859,
quando um grupo de 20
portugueses, liderados por
José Joaquim de Souza
Ayram Martins, se reuniu
no número 20 da Rua Di-
reita, atualRuaXVdeNo-
vembro, para fundar uma
instituição que oferecesse
amparoaosimigrantespor-
tuguesesesuasfamílias.
A proposta inicial era

dar assistência aos patrí-
cios atravésde auxílio ali-
mentação,empregoemo-
radia. Mas, diante das
constantes epidemias
que assolavam a região à
época, essa proposta foi
modificada, em virtude
danecessidadedesecons-
truirumhospital.
Oprojeto de construção

do primeiro hospital da
Beneficência Portuguesa
em Santos surgiu a partir
da doação de um terreno
no bairro do Paquetá, en-
tre as ruas das Flores e do
Rosário(atuaisRuasAma-
dorBuenoeJoãoPessoa).
Iniciada em 12 de abril

de1868,aobrafoi inaugu-
rada em 6 de janeiro de
1878. Porém, em função
do crescimento da cidade
e do porto ao longo dos
anos, o bairro tornou-se
inadequadoparaoatendi-
mentoaospacientes.
Assim, em5de outubro

de 1922, foi lançada a pe-
dra fundamental para a
construção de um novo
hospital, atual prédio do
Hospital Santo Antônio,
na Av. Bernardino de
Campos, 47, cuja inaugu-
ração aconteceu em 6 de
dezembrode1926.
Em1990,aBeneficência

inaugurouoHospitalSan-
ta Clara, prédio anexo ao
HospitalSantoAntônio.

Além do investimento em
tecnologia, o diretor técni-
co do hospital, Mário Car-
doso, faz questão de lem-
brar que um dos focos do
hospital é o atendimento
humanizado. Por isso, há
dois anos, a instituiçãopas-
sou a contar com um Pro-
gramadeHumanização.
Dentre as ações do setor,

há o projeto Dia Feliz, que
proporciona uma festa ao
aniversariante que estiver
internado, comdireitoa so-
bremesa, balões e apresen-
taçãode voluntários.

“O hospital conta ainda
com o projeto Pet Terapia,
que consiste em levar cães
adestrados para visitar os
pacientes e as intervenções
do grupo Tchau Dodói, de
umflautista edeumabaila-
rina, que percorrem as
alas”, contaCardoso.
"Temos investido na

humanização do atendi-
mento, pois, desta forma,
a gente efetivamente dimi-
nui a mortalidade", afirma
o coordenador da UTI do
hospital, José Ricardo
Martins Di Renzo. "A mú-

sica, por exemplo, tran-
quiliza e faz muita dife-
rença para o tratamen-
to", garante omédico.
OflautistaDanielRibei-

ro, de 18 anos, também
está entre os voluntários
que dedicam uma parte
de seus dias para alegrar
os pacientes internados
nohospital.
"Todos aqui têmproble-

mas,masquandoeucome-
ço a tocar, eles voltam a
sorrir, agradecem, e isso é
algo que dinheiro ne-
nhumnomundopaga".

TECNOLOGIAEHUMANIZAÇÃO

Instaladoemparceriacoma
AngioCorpore, o novo setor
deHemodinâmicadaBene-
ficênciaPortuguesapossuio
quehádemaismoderno em
termos de equipamento,
que realiza com excelência
diagnósticos e diversos pro-
cedimentos,entreelesangio-
grafias,desobstruçõesdeva-
sos e outros relacionados a
aneurismasearritmias.
"Trata-se de uma

Hemodinâmica com deta-
lhes impressionantes, pare-
ce que estamos mergulha-
dos nas coronárias dos pa-
cientes",explicaocoordena-
dordeCardiologiadohospi-
tal,doutorPhilipeSaccab.
Referência na área

cardiológica, aBeneficência
Portuguesa já contava com
tecnologia de ponta para a
realização de exames como
cintilografiae tomografias.
"Equipamentos mais mo-

dernos apresentam menor
risco de falhas, possibilitam
aumentaronúmerodeaten-
dimento,prevenircomplica-
ções, diagnosticar precoce-
mente, além de evitar exa-
meseoutrosprocedimentos
desnecessários", enfatiza o
presidente da Sociedade
Portuguesa de Beneficên-
cia,AdemirPestana.
Segundoele,onovoequipa-

mento é de altíssima resolu-
ção e dá detalhes impressio-
nantes sobre a anatomia.
"Nós conseguimos trabalhar
em três dimensões e, por
exemplo, sermos bem preci-
sosnacolocaçãodeumstent",
exemplificaPestana,afirman-
doaindaqueoaparelhopode
serutilizadoemcasosdeinfar-
to,AVCeatéparatratamento
dealgunstumores."Esteapa-
relho deHemodinâmica é o
segundo instalado no Esta-
do.SóháumigualnoHospi-
tal do Coração na Capital",
afirmaPestana.
Para o diretor-clínico da

instituição, Alfredo Pom-
mella, ohospital estáprepa-
rado para o futuro. "Com a
inauguração da nova

Hemodinâmica, a Benefi-
cênciaPortuguesaseráapio-
neiraeminvestiremtecnolo-
gia de ponta neste setor, pa-

raoferecerumatendimen-
to de qualidade e excelên-
cia, permitindo assim nos
qualificarcadadiamais".

Áreas verdes estão presentes em todo o hospital e auxiliam no tratamento dos pacientes internados

DilcePinhodaSilva
81ANOS

"EueaBenê temosumcaso
deamorantigo. Aqui eunasci,
conhecimeumaridoe foi

tambémondenascerammeus
três filhos emeusdois netos",
afirmaDilcePinhodaSilva,
ex-funcionária dohospital
por42anos. Voluntária do
GrupodeAssistência Social
SantoAntônio (GASSA)

desde2005, eladiz que continua
participandoda rotinahospitalar

noapoio aalgunspacientes
e fazendo trabalhosmanuais
(artesanatos, crochêe tricô),
quesão vendidosnobazar
doGASSAeajudana compra
deutensílios emantimentos

paraosmais carentes.

Seguindo a trilogia His-
tória, Tecnologia e
Humanização, o hospital
Sociedade Portuguesa de
Beneficência (SPB) acaba
de completar 160 anos de
existência. Criada em 21
de agosto de 1859 e cari-
nhosamente chamada de
Benêpelos santistas, a ins-
tituição comemora a data
de olho no futuro, embus-
cadeinovaçõesquemelho-
rem a saúde e a qualidade
devidadosseuspacientes.
Segundo o presidente da

Beneficência Portuguesa,
AdemirPestana,apartirde
amanhãentraemfunciona-
mento uma nova ala de in-
ternação, com34 leitos pa-
raconvênioseparticulares.
Essa foi uma das novida-
desanunciadasduranteas
comemorações de aniver-
sário, que incluíramainda
a entrega de ummoderno
setor de Hemodinâmica,
que atenderá pacientes
cardiológicos 24 horas por
dia. Os investimentos so-
mamR$6milhões.
DeacordocomPestana,a

nova ala para internações
daBenêtempadrãodehote-
lariaelevouoitomesespara
serconstruída."Nossaprin-
cipalmetaéahumanização
doatendimento. A ideia é
tirar a imagem de hospi-
tal e trazer um pouco de
ambiente de hotel. Sendo
assim, é possível encon-
trar camas confortáveis,
grandes aparelhos de TV
e rede de internet. O jar-
dim entre as alas também
proporcionaumambiente
especial",destacaele.
Comaexpansão,ohospi-

tal passa a contar com223
leitose,deacordocomPes-
tana,devechegara263até
o fimde2020.Outrameta
é, em outubro deste ano,
oferecer 25 leitos de longa
permanência ao Sistema
ÚnicodeSaúde(SUS).
"Essa é uma grande ne-

cessidade do município:
aquelepacientequepreci-
sa de home care, a família
não consegue manter o
tratamento e ele necessi-
ta de um tratamento dife-
renciado", explicaopresi-
dentedohospital.
Coordenador da UTI do

hospital, omédico JoséRi-
cardo Martins Di Renzo
acredita que a instituição
temmuitosmotivosacome-
morar."Temosequipamen-
tosmodernos, adequadose
uma equipe preparada pa-
ra investirnahumanização
doatendimento."
O diretor clínico da Be-

neficênciaPortuguesa,Al-
fredo Pommella, concor-
da."Osavançosdatecnolo-
giaaplicadaà saúdenãose
restringemsomenteaapa-
relhos eletrônicos e digi-
tais, mas principalmente
tecnologias alternativas,
quetêmointuitodemelho-
raravidadaspessoas".

“Nossametaé a
humanizaçãodoatendimento.

(Nanossa novaala de
internação), a ideia foi

tirar a imagemdehospital
e deixar o ambientepróximoa

umhotel . O jardimentre
as alas tambémproporciona

umambiente especial”

AdemirPestana
Presidente

“Osavanços da tecnologia
aplicadaà saúdenão
se restringemsomente
aaparelhos eletrônicos

edigitais,mas
principalmente tecnologias

alternativas, que têm
o intuito demelhorar
a vidadaspessoas”

AlfredoPommella
Diretor clínico

“Temosequipamentos
modernos,
adequadose

umaequipepreparada
para investir

nahumanização
doatendimento
(aopaciente

ea sua família)”

JoséRicardoMartinsDiRenzo
CoordenadordaUTI

Equipamento é o segundo instalado no Estado: “Só há igual na Capital", afirma presidente
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deum jovem flautistapara
alegrar apermanênciados
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dohospital.Mensalmente,

Daniel Ribeiro vai à instituição
tocarparaospacientes.

"Comecei a tocarnabeneem
2016, quandominhaavó ficou

internadanohospital.Minha avó
eraapessoaque sempreassistia
àsminhas apresentações e,

comoela nãoconseguiamaisme
acompanhar, decidi tocar para ela.
Pedi autorizaçãoparaosmédicos
e, então, as enfermeiras pediram
queeu tocassenosoutros leitos
também", contaDaniel. Paraele,
a experiência émuito gratificante.
"Aminhaavó faleceunaquele

ano,masmesmoassimcontinuei
tocandonaBenê, pois é algo
queeugostomuito de fazer".
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ASociedadePortuguesa
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“AHumanização
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dogrupoTchauDodói
e contamos também
comumflautista
eumabailarina,

quepercorremasalas”

MárioCardoso
Diretor técnico

ElianedaSilvaRibeiro
FUNCIONÁRIAHÁ31ANOS

"ABeneficênciaPortuguesa foimeu
primeiro emprego, entrei aqui em
25deabril de 1988", contaaauxiliar

deenfermagemElianedaSilva
Ribeiro. "Eu façoparte deuma
equipemaravilhosa, queestá

preparadae feliz para receberos
pacientes. Eu conversomuito comos
pacientes e acabamosaté criando

umacerta amizade. ABenê faz parte
daminhahistória, foi aqui que

construíminha vidae realizeimeus
sonhos", emociona-seEliane. Sobreo

trabalho, eladiz termuito amor
pelaprofissão. "Quandoum

pacienteentranohospital, ele está
precisandodanossa ajuda, então
todonosso carinhoeatenção são
direcionadospara ele", ensinaela.

HISTÓRIASDEAMOR

ONCOLOGIA

Atendimentohumanizadoérotina

MÚSICA

Atualmente, aAladeOncologia
daBeneficênciaPortuguesa
já é considerada referência

naBaixadaSantista.
Ohospital oferece tratamentos
dequimioterapia, radioterapia,

cirurgiasoncológicas e
possuiumaceleradornuclear.
Comoumapróximaetapa,
estáa criaçãodo Instituto

OncológicodeSantos.Oobjetivo
éutilizar a expertise já aplicada

nosetor paraatender com
maisprofundidadeeampliar
a capacidadepara realização
deexames, diagnósticos

e tratamentoparapacientes
particulares, de convênio eSUS.

Portuguesesfundaram
instituiçãoparaoferecer
amparoaosimigrantes

ACERVOPESSOAL

Tomógrafo de 64 canais também está à dispsoição dos pacientes

Hospital celebra
adata embusca
de inovações
quemelhorema
qualidadedevida
dospacientes

Com 34 leitos para convênios e particulares, nova ala de internações entra em funcionamento nesta segunda-feira

ESTAÉUMAPUBLICAÇÃOEDITORIALDETRIBUNACONTENT, CONTEÚDOSPATROCINADOS

leitos particulares,
convênios e SUS

223

médicos
residentes,
das mais diversas
especialidades

44

refeições
servidas por dia
aos pacientes

900

salas cirúrgicas
6

funcionários
950

sócios
2 mil

médicos
cadastrados
para realizar
procedimentos
no hospital

400

consultas
são realizadas
diariamente
no ambulatório

200

consultas
por dia são
realizadas
no Pronto Socorro
do hospital

300

metros quadrados
de área construída

45mil

pessoas
atendidas
na Beneficência
Portuguesa
todos os dias

1mil
Mais de

ARTE MONICA SOBRAL/AT

NovosetordeHemodinâmica
impressionapelamodernidade

TRIBUNA
CONTENT

BeneficênciaPortuguesa,160anos
FOTOSVANESSARODRIGUES

Com 45 mil metros quadrados, prédio localizado na Avenida Bernardino de Campos foi inaugurado em dezembro de 1926 e recebe mais de mil pessoas todos os dias
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