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ASSISTÊNCIA

Betinho vive em Manguinhos
Hospital da Fiocruz
leva nome do
sociólogo da
solidariedade

H
Isis Breves

erbert de Souza, o Betinho,
o sociólogo que mobilizou o
Brasil no combate à epide-
mia de Aids e na luta contra
a fome segue vivo no cam-

pus da Fiocruz em Manguinhos. Betinho
dá nome ao hospital-dia do Instituto de Pes-
quisa Clínica (Ipec) da Fundação, unidade
que se destaca pela excelência no atendi-
mento de pacientes com HIV, leish-
maniose, HTLV, hanseníase, entre outras
doenças infecciosas tratadas pelo Ipec.

A redução da necessidade de interna-
ção de pacientes e do tempo médio de
permanência, a facilitação da manutenção
dos esquemas diagnósticos e terapêuticos,
a agilização dos procedimentos tera-
pêuticos ambulatoriais e a integração da
família e do doente estão entre os objetivos
do HD. A unidade também oferece cam-
po de estágio para treinamento da equipe
de saúde e procura estimular a adesão dos
usuários ao tratamento.

O atendimento no HD consiste na rea-
lização de procedimentos e administração
de medicação que durem de 45 minutos a
6 horas por dia, período em que o paciente
permanece no local fazendo a sua terapia,
podendo depois ir embora para sua casa,
sem ter que ficar internado para se tratar.
Funciona em um prédio com salas adequa-
das às normas de biossegurança e vigilân-
cia sanitária, com ar condicionado, televi-
são e DVD, seis poltronas reclináveis e toda
a assistência clínica e psicológica que um
paciente de doenças infecciosas precisa.

O infectologista José Cerbino, chefe do
Centro Hospitalar do Ipec, explica as atri-
buições da unidade: “no HD são realiza-
dos vários procedimentos terapêuticos e
diagnósticos. A aplicação de medicações
intravenosas ainda é o procedimento mais
realizado, mas a administração de medi-

cação inalatória e as hemotransfusões tam-
bém são muito freqüentes”, conta ele.

Humanização do atendimento é mar-
ca do serviço – A humanização do atendi-
mento é, de fato, um dos diferenciais do HD
Betinho. “O cuidado com o paciente vai além
dos procedimentos médicos: o bem-estar deve
ser valorizado mesmo quando o paciente é
submetido a dolorosos tratamentos. A equi-
pe que hoje atua no setor foi selecionada e
identificada com o perfil de atendimento do
local, pois o paciente não está apenas sendo
submetido a um procedimento terapêutico,
mas também precisando de uma atenção
especial. Humanizar o atendimento reflete
diretamente na adesão ao tratamento. O
índice de abandono no HD é quase nulo”,
explica a enfermeira Rosângela Eiras, coor-
denadora do ambulatório e do hospital-dia.

“Os pacientes recebem café-da-manhã,
almoço e lanche da tarde, de acordo com

sua necessidade e tempo de permanência
no hospital-dia. Além disso, o Serviço de Infra-
estrutura do Ipec disponibilizou um carro
prioritariamente para transporte dos pacien-
tes mais debilitados, como os pacientes aco-
metidos pelo vírus HTLV, que geralmente são
cadeirantes, e para aqueles que não têm
condições financeiras de arcar com as des-
pesas de um transporte público diariamen-
te”, explica a enfermeira da equipe diária
do HD, Ananza Tainá da Silva Santos.

A maioria parte dos usuários são pacien-
tes portadores de HIV, que recebem diversos
tipos de tratamento, como é o caso de R. M.
J. A., portador do HIV que é acompanhado
no Ipec desde os 18 anos e há 6  toma as
suas medicações no hospital-dia. “Aqui te-
nho um ótimo atendimento, me tratam mui-
to bem. Não estou falando apenas do trata-
mento para a Aids, mas o tratamento
humano. A equipe é dedicada e me sinto
acolhido, pois às vezes venho triste de casa,
mas quando chego no HD é só alegria! O
hospital-dia é fundamental para o bem-estar
do meu tratamento e da minha vida”, conta
o paciente, que contraiu o vírus numa trans-
fusão de sangue quando ainda era bebê.

“Betinho foi homenageado pela sua
incansável luta pela solidariedade no país.
Hemofílico, adquiriu o HIV por uma trans-
fusão de sangue, e mostrou para a socie-
dade a questão do preconceito contra as
pessoas com Aids. Sua frase `Solidarieda-
de a gente não agradece, se alegra  ̀pode
resumir tudo isso e expressa o que é o hos-
pital-dia”, diz a diretora do Ipec, a infecto-
logista Valdiléa Veloso.

O HD Betinho realiza cerca de 600
atendimentos por mês

Herbert de Souza, o Betinho
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