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Hospital celebra
a data em busca
de inovações
que melhorem a
qualidade de vida
dos pacientes

TRIBUNA
CONTENT
Seguindo a trilogia História,
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 carinhosamente chamada de
Benê pelos santistas, a instituição comemora a data
de olho no futuro, em buscade inovações quemelhorem a saúde e a qualidade
de vida dos seus pacientes.
Segundo o presidente da
Beneficência Portuguesa,
AdemirPestana,a partirde
amanhãentraemfuncionamento uma nova ala de internação, com 34 leitos para convênios e particulares.
Essa foi uma das novidades anunciadas durante as
comemorações de aniversário, que incluíram ainda
a entrega de um moderno
setor de Hemodinâmica,
que atenderá pacientes
cardiológicos 24 horas por
dia. Os investimentos somamR$6milhões.
DeacordocomPestana,a
nova ala para internações
daBenêtempadrãodehotelariaelevouoitomesespara
serconstruída."Nossaprincipal meta é a humanização
do atendimento. A ideia é
tirar a imagem de hospital e trazer um pouco de
ambiente de hotel. Sendo
assim, é possível encontrar camas confortáveis,
grandes aparelhos de TV
e rede de internet. O jardim entre as alas também
proporciona um ambiente
especial",destacaele.
Comaexpansão,ohospital passa a contar com 223
leitose,deacordo comPestana, deve chegar a 263 até
o fim de 2020. Outra meta
é, em outubro deste ano,
oferecer 25 leitos de longa
permanência ao Sistema
ÚnicodeSaúde (SUS).
"Essa é uma grande necessidade do município:
aquele paciente que precisa de home care, a família
não consegue manter o
tratamento e ele necessita de um tratamento diferenciado", explica o presidente do hospital.
Coordenador da UTI do
hospital, o médico José Ricardo Martins Di Renzo
acredita que a instituição
temmuitosmotivosacomemorar."Temosequipamentos modernos, adequados e
uma equipe preparada para investir na humanização
doatendimento."
O diretor clínico da Beneficência Portuguesa, Alfredo Pommella, concorda."Osavanços datecnologia aplicada à saúde não se
restringem somente a aparelhos eletrônicos e digitais, mas principalmente
tecnologias alternativas,
quetêmointuitodemelhorar a vida das pessoas".

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

TECNOLOGIA E HUMANIZAÇÃO
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“Nossa meta é a
humanização do atendimento.
(Na nossa nova ala de
internação), a ideia foi
tirar a imagem de hospital
e deixar o ambiente próximo a
um hotel . O jardim entre
as alas também proporciona
um ambiente especial”

“A Humanização
no hospital é prioridade.
Temos a Pet Terapia,
as intervenções
do grupo Tchau Dodói
e contamos também
com um flautista
e uma bailarina,
que percorrem as alas”

“Os avanços da tecnologia
aplicada à saúde não
se restringem somente
a aparelhos eletrônicos
e digitais, mas
principalmente tecnologias
alternativas, que têm
o intuito de melhorar
a vida das pessoas”

“Temos equipamentos
modernos,
adequados e
uma equipe preparada
para investir
na humanização
do atendimento
(ao paciente
e a sua família)”

Ademir Pestana
Presidente

Mário Cardoso
Diretor técnico

Alfredo Pommella
Diretor clínico

José Ricardo Martins Di Renzo
Coordenador da UTI
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Com 34 leitos para convênios e particulares, nova ala de internações entra em funcionamento nesta segunda-feira
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160anos

HISTÓRIAS DE AMOR
Dilce Pinho da Silva

Eliane da Silva Ribeiro

81 ANOS

FUNCIONÁRIA HÁ 31 ANOS

"Eu e a Benê temos um caso
de amor antigo. Aqui eu nasci,
conheci meu marido e foi
também onde nasceram meus
três filhos e meus dois netos",
afirma Dilce Pinho da Silva,
ex-funcionária do hospital
por 42 anos. Voluntária do
Grupo de Assistência Social
Santo Antônio (GASSA)
desde 2005, ela diz que continua
participando da rotina hospitalar
no apoio a alguns pacientes
e fazendo trabalhos manuais
(artesanatos, crochê e tricô),
que são vendidos no bazar
do GASSA e ajuda na compra
de utensílios e mantimentos
para os mais carentes.

"A Beneficência Portuguesa foi meu
primeiro emprego, entrei aqui em
25 de abril de 1988", conta a auxiliar
de enfermagem Eliane da Silva
Ribeiro. "Eu faço parte de uma
equipe maravilhosa, que está
preparada e feliz para receber os
pacientes. Eu converso muito com os
pacientes e acabamos até criando
uma certa amizade. A Benê faz parte
da minha história, foi aqui que
construí minha vida e realizei meus
sonhos", emociona-se Eliane. Sobre o
trabalho, ela diz ter muito amor
pela profissão. "Quando um
paciente entra no hospital, ele está
precisando da nossa ajuda, então
todo nosso carinho e atenção são
direcionados para ele", ensina ela.
REPRODUÇÃO

Portuguesesfundaram
instituiçãoparaoferecer
amparoaosimigrantes
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 Direita, atual Rua XV de Novembro, para fundar uma
instituição que oferecesse
amparoaosimigrantesportuguesesesuasfamílias.
A proposta inicial era
dar assistência aos patrícios através de auxílio alimentação, emprego e moradia. Mas, diante das
constantes
epidemias
que assolavam a região à
época, essa proposta foi
modificada, em virtude
da necessidade de se construir um hospital.
O projeto de construção
do primeiro hospital da
Beneficência Portuguesa
em Santos surgiu a partir
da doação de um terreno
no bairro do Paquetá, entre as ruas das Flores e do
Rosário(atuaisRuas Amador Bueno e João Pessoa).
Iniciada em 12 de abril
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NovosetordeHemodinâmica
impressionapelamodernidade
Instalado em parceria com a
AngioCorpore, o novo setor
de Hemodinâmica da Beneficência Portuguesa possui o
que há de mais moderno em
termos de equipamento,
que realiza com excelência
diagnósticos e diversos procedimentos,entreelesangiografias, desobstruções de vasos e outros relacionados a
aneurismas e arritmias.
"Trata-se
de
uma
Hemodinâmica com detalhes impressionantes, parece que estamos mergulhados nas coronárias dos pacientes", explica o coordenador de Cardiologia do hospital, doutor Philipe Saccab.
Referência
na
área
cardiológica, a Beneficência
Portuguesa já contava com
tecnologia de ponta para a
realização de exames como
cintilografia e tomografias.
"Equipamentos mais modernos apresentam menor
risco de falhas, possibilitam
aumentar o número de atendimento, prevenir complicações, diagnosticar precocemente, além de evitar exames e outros procedimentos
desnecessários", enfatiza o
presidente da Sociedade
Portuguesa de Beneficência, Ademir Pestana.
Segundoele,onovoequipamento é de altíssima resolução e dá detalhes impressionantes sobre a anatomia.
"Nós conseguimos trabalhar
em três dimensões e, por
exemplo, sermos bem precisosnacolocaçãodeumstent",
exemplificaPestana,afirmando ainda que o aparelho pode
serutilizadoemcasosdeinfarto,AVCeatéparatratamento
dealgunstumores. "Este aparelho de Hemodinâmica é o
segundo instalado no Estado. Só há um igual no Hospital do Coração na Capital",
afirmaPestana.
Para o diretor-clínico da

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

ONCOLOGIA

Tomógrafo de 64 canais também está à dispsoição dos pacientes

instituição, Alfredo Pommella, o hospital está preparado para o futuro. "Com a
inauguração
da
nova

Hemodinâmica, a Beneficência Portuguesa seráa pioneiraem investir emtecnologia de ponta neste setor, pa-

Atualmente, a Ala de Oncologia
da Beneficência Portuguesa
já é considerada referência
na Baixada Santista.
O hospital oferece tratamentos
de quimioterapia, radioterapia,
cirurgias oncológicas e
possui um acelerador nuclear.
Como uma próxima etapa,
está a criação do Instituto
Oncológico de Santos. O objetivo
é utilizar a expertise já aplicada
no setor para atender com
mais profundidade e ampliar
a capacidade para realização
de exames, diagnósticos
e tratamento para pacientes
particulares, de convênio e SUS.

ra oferecer um atendimento de qualidade e excelência, permitindo assim nos
qualificar cada dia mais".

MÚSICA
ACERVO PESSOAL

Patrimônio

A Sociedade Portuguesa
de Beneficência tem a
fachada e vários ambientes
do Hospital Santo Antônio
tombados pelo Conselho
de Defesa do Patrimônio
Cultural de Santos
(Condepasa).

de 1868, a obra foi inaugurada em 6 de janeiro de
1878. Porém, em função
do crescimento da cidade
e do porto ao longo dos
anos, o bairro tornou-se
inadequadopara o atendimento aos pacientes.
Assim, em 5 de outubro
de 1922, foi lançada a pedra fundamental para a
construção de um novo
hospital, atual prédio do
Hospital Santo Antônio,
na Av. Bernardino de
Campos, 47, cuja inauguração aconteceu em 6 de
dezembro de 1926.
Em1990,a Beneficência
inaugurouoHospital Santa Clara, prédio anexo ao
HospitalSantoAntônio.

BUNA CONTENT, CONTEÚDOS PATROCINADOS

Daniel Ribeiro
18 ANOS, FLAUTISTA

Como parte do Processo de
Humanização Social, a Beneficência
Portuguesa conta com a música
de um jovem flautista para
alegrar a permanência dos
pacientes que estão na UTI
do hospital. Mensalmente,
Daniel Ribeiro vai à instituição
tocar para os pacientes.
"Comecei a tocar na bene em
2016, quando minha avó ficou
internada no hospital. Minha avó
era a pessoa que sempre assistia
às minhas apresentações e,
como ela não conseguia mais me
acompanhar, decidi tocar para ela.
Pedi autorização para os médicos
e, então, as enfermeiras pediram
que eu tocasse nos outros leitos
também", conta Daniel. Para ele,
a experiência é muito gratificante.
"A minha avó faleceu naquele
ano, mas mesmo assim continuei
tocando na Benê, pois é algo
que eu gosto muito de fazer".

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

Atendimentohumanizadoérotina
Além do investimento em
tecnologia, o diretor técnico do hospital, Mário Cardoso, faz questão de lembrar que um dos focos do
hospital é o atendimento
humanizado. Por isso, há
dois anos, a instituição passou a contar com um Programa de Humanização.
Dentre as ações do setor,
há o projeto Dia Feliz, que
proporciona uma festa ao
aniversariante que estiver
internado, com direito a sobremesa, balões e apresentação de 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
um flautista e de uma bailarina, que percorrem as
alas”, conta Cardoso.
"Temos investido na
humanização do atendimento, pois, desta forma,
a gente efetivamente diminui a mortalidade", afirma
o coordenador da UTI do
hospital, José Ricardo
Martins Di Renzo. "A mú-

sica, por exemplo, tranquiliza e faz muita diferença para o tratamento", garante o médico.
O flautista Daniel Ribeiro, de 18 anos, também
está entre os voluntários
que dedicam uma parte
de seus dias para alegrar
os pacientes internados
no hospital.
"Todos aqui têm problemas, mas quando eu começo a tocar, eles voltam a
sorrir, agradecem, e isso é
algo que dinheiro nenhum no mundo paga".

