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Fundada em 1859, a Beneficência Portuguesa de São Paulo nasceu com o propósito 
de ajudar os imigrantes. Porém, este ideal ultrapassou os limites dos planos dos 
fundadores e se transformou no maior complexo hospitalar privado filantrópico da 
América Latina. Através do conhecimento técnico científico de seus médicos e do 
compromisso de cada profissional de prestar sempre um atendimento perfeito, a 
instituição realiza em grande escala os mais difíceis procedimentos necessários à 
saúde e à vida de cada paciente.  
A Instituição possui três unidades: Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital São 
José e Hospital Santo Antônio; que juntas somam 2.106 leitos, sendo 233 de UTI, 
52 salas cirúrgicas.  
A Beneficência Portuguesa de São Paulo dispõe de um corpo clínico com mais de 
1.500 médicos, mais de 6 mil colaboradores, que atendem anualmente cerca de 1,5 
milhão de pacientes em mais de 40 especialidades médicas e serviços. O hospital 
também é vanguardista em cirurgia cardíaca na América Latina, levando em 
consideração os dados abaixo:  
. Em 1971, os cardiologistas da Beneficência Portuguesa de São Paulo, foram os 
primeiros do mundo a desobstruir coronárias, durante um infarto agudo, remoendo 
o coágulo por meio de um cateter.  
. Em 1985, a Beneficência Portuguesa realiza o primeiro transplante de coração em 
um paciente com doença de Chagas, em 1985, pelo prof. Euclydes de Jesus 
Zerbini;  
. Grupo de Atendimento de Paradas Cardiorrespiratórias atende 100 Vítimas por 
mês, prestando socorro em até 3 minutos;  
. Em 2011, o Centro de Ensino e Pesquisa foi responsável pelo REVASC; o maior 
estudo sobre cirurgia de ponte de safena realizado no País;  
. Pioneira no tratamento de arritmias cardíacas em crianças na América Latina, com 
procedimento não-invasivo;  
. Em 2012, realização de incisão subaxilar para cirurgias de comunicação 
interventricular e para procedimentos de comunicação interatrial, tipos mais 
comuns de cardiopatias congênitas infantis.  
Os números da Beneficência Portuguesa expressam sua importância no Brasil e no 
Estado de São Paulo, pois realizamos:  
. 27% das cirurgias cardíacas em adultos no Estado de São Paulo pelo SUS (9,3% 
Brasil);  
. 75% das cirurgias cardíacas pediátricas no Estado de São Paulo pelo SUS (26% 
Brasil);  
. 50% das Revascularizações do Miocárdio realizados no Estado de São Paulo pelo 
SUS (17% Brasil);  
. 31% dos cateterismos realizados no Estado de São Paulo pelo SUS;  
. 23% dos procedimentos hemodinâmicos no Estado de São Paulo pelo SUS;  
. 7,7 mil cirurgias cardíacas realizadas em 2010, o que corresponde a 21 
procedimentos por dia;  
. Do total de cirurgias cardíacas realizadas em 2010, mais de 10% foram 
procedimentos cardio pediátricos.  
A Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência de São Paulo é um dos 
maiores complexos hospitalares privados da América Latina, além de ser um dos 
mais atuantes na área de responsabilidade social.  
A Instituição desempenha um papel fundamental para a sociedade, tendo em vista 
que atende pessoas de todas as classes sociais, disponibilizando 60% de seus 
serviços para o Sistema Único de Saúde - SUS.  
Por tudo quanto exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares na aprovação 
de tão importante honraria.  
 


