SILESTONE®: Projectos Singulares

HOSPITAL DE SANTA MARIA
Lisboa
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Laboratório de Anatomia
Patológica do Hospital de
Santa Maria
LISBOA

FICHA TÉCNICA
_
PROJECTO:
Remodelação do Laboratório de Anatomia
Patológica do Hospital de Santa Maria
LOCAL:
Lisboa
EMPRESA RESPONSÁVEL:
Metalmédica
FORNECEDOR:
Carlos Catarino de Almeida
ELEMENTOS:
Bancadas Silestone® e cubas Aquartz®
COR:
Branco Zeus
ESPESSURA:
20 mm
DIMENSÕES:
Bancada 1: 4315 x 600 mm
Bancada 2: 400 x 900 mm
Bancada 3: 4315 x 600 mm
Bancada 4 e 5: 400 x 900 mm
Apoios Janelas: 1560 x 285 mm
Cubas Aquartz®: 400 x 400 mm
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Higiene e segurança constituem,
actualmente, prioridades centrais de uma
sociedade informada e preocupada com a
sua protecção e bem-estar. Conscientes
da sua vulnerabilidade perante ameaças
invisíveis como bactérias e vírus, as pessoas
têm vindo a compreender a importância de
assegurar a sua imunidade face aos perigos a
que estão diariamente expostas.
Assistimos, de facto, a uma mudança
significativa, quase drástica, de mentalidade
e comportamento, cujas bases assentam
em dois eixos principais: prevenção e boas
práticas. E, se no universo doméstico a
higiene e segurança começam a orientar
novos procedimentos, nos espaços públicos,
de onde se destaca o sector da saúde,
assiste-se à emergência de uma nova
filosofia. Nos hospitais, enfermarias e
centros de saúde a exigência aproxima-se da
perfeição e não são permitidos descuidos.
Uma só falha pode revelar-se trágica.
Todos os pontos críticos são identificados,
analisados e controlados, apostando, acima
de tudo, na antecipação e prevenção. Porque
aqui, a prevenção salva vidas.
Para assegurar a máxima higiene nas
suas instalações, o serviço de Anatomia
Patológica do Hospital de Santa Maria
de Lisboa seleccionou Silestone® para
a remodelação das bancadas do seu
laboratório principal, após rigorosos testes e
análises que comprovaram cientificamente a
sua eficácia antibacteriana.

2/4/09 20:07:47

Silestone _ projectos singulares

Hospital de Santa Maria de Lisboa _

Exigência máxima
O Hospital de Santa Maria em Lisboa, cuja
construção remonta a 1953, impõe-se como
uma referência do sector de saúde pública
português. Constituindo um dos principais
pólos de prestação de cuidados de saúde e
investigação clínica do país, o Hospital de
Santa Maria cumpre rigorosos padrões de
higiene dos espaços e pratica uma política
interna orientada para a minimização de
riscos de contaminação e propagação de
bactérias e vírus.
Ciente dos perigos e ameaças que se
disseminam nos corredores brancos dos
múltiplos serviços médico-cirúrgicos
e laboratoriais que alberga, o Hospital
estabeleceu um compromisso com a
garantia de higiene e segurança máximas
no seu interior. Este esforço resultou em
várias acções estratégicas, de entre as
quais campanhas de sensibilização para
boas práticas de higiene por parte dos seus
colaboradores, desde enfermeiros, médicos
e cirurgiões, reduzindo eficazmente os
riscos de infecção por contaminação, bem
como remodelação e equipamento dos seus
principais laboratórios.

Projecto: remodelação do laboratório de
Anatomia Patológica
Um dos principais objectos de preocupação
da equipa do Santa Maria foi o laboratório
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principal do Serviço de Anatomia
Patológica, que desempenha um papel
fundamental na actividade do hospital, na
medida em que participa no diagnóstico,
prognóstico, orientação terapêutica e
identificação de riscos relativos a vários
tipos de doenças (cancro e lesões précancerosas, infecciosas, inflamatórias
crónicas, etc.) com que lidam as
especialidades médicas e cirúrgicas.
O laboratório constitui um ponto crítico de
contaminação, tanto dos tecidos que estão
sob análise, como dos seus manipuladores,
expostos a riscos de contágio de bactérias
e vírus. Trata-se, portanto, de um local com
elevadas exigências e requerimentos em
materiais e equipamentos. Um verdadeiro
desafio para Nuno Jorge, Técnico Superior
do Serviço de Instalações e Equipamentos
do Hospital de Santa Maria. “Aqui, os
problemas não se resolvem, evitam-se.
A prevenção é fundamental e temos que
estudar cada ponto crítico para minimizar os
riscos ao máximo e, assim, evitar os perigos”,
frisou o responsável pelo projecto. Partindo
desta premissa, é necessário antecipar as
necessidades específicas do laboratório,
avaliando as soluções mais eficazes e
adequadas às suas características. “A saúde
é um sector em constante evolução, o que
nos obriga a uma permanente identificação
de novas necessidades e actualização dos
processos e procedimentos internos. Ao
contrário dos projectos de construção/
restauração convencionais, aqui temos de
atender às características específicas de
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cada serviço, para atender eficazmente às
suas exigências e necessidades”, explicou
Nuno Jorge.

Cientificamente comprovado
A decisão de remodelar o laboratório
trouxe, no topo da lista de prioridades, a
superfície que serve de palco às actividades
desenvolvidas pela equipa de anatomia
patológica: a bancada. A bancada do
laboratório, para além de um dos principais
focos de propagação e contaminação,
está exposta a materiais extremamente
corrosivos e danificadores, como ácidos,
químicos e corantes. A equipa do hospital
concluiu que os materiais comummente
seleccionados para objectivos similares,
como o aço inox e estratificado de resinas
fenólicas, não respondiam eficazmente
a todos os critérios, pelo que se optou
por investigar alternativas, de forma a
encontrar um material idóneo que aliasse
garantia de higiene, dureza, elevada
resistência a riscos e manchas e, porque
a estética é fundamental para um bom
ambiente de trabalho, cor e design.
Para descortinar a melhor solução, o
Hospital procedeu a uma rigorosa análise
comparativa de vários materiais, testando
a sua performance face aos produtos
manuseados no laboratório como formol,
ácido sulfúrico, eozina aquosa, álcool, entre
outros.
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Silestone® é o único
material capaz de
assegurar a máxima
higiene, uma vez
que é composto por
uma propriedade
antibacteriana
desenvolvida
pela Microban
Internacional, que
inibe o crescimento
e proliferação
de bactérias à
superfície

De todos os materiais testados, apenas um
cumpriu todos os requisitos: Silestone®. A
marca líder mundial em superfícies de quartzo
resistiu a todos os testes, não apresentou
qualquer mancha ou deterioração e bloqueou
o crescimento de bactérias à superfície.
Este último critério foi decisivo na selecção.
Silestone® é o único material capaz de
assegurar a máxima higiene, uma vez que é
composto por uma propriedade antibacteriana
desenvolvida pela Microban Internacional,
que inibe o crescimento e proliferação de
bactérias à superfície.

Metalmédica, empresa dedicada ao mobiliário
hospitalar e de laboratório. Rui Trindade,
representante da empresa, salienta que
“o mercado está cada vez mais aberto aos
novos materiais, em detrimento das soluções
tradicionais, que apesar de eficazes, não
acompanham as tendências actuais tanto da
arquitectura e design, como das exigências do
mobiliário hospitalar”. “Silestone® responde a
todas as exigências que uma obra com estas
características técnicas requer, sendo que
permite ainda trazer um pouco de criatividade
e cor ao sector da saúde pública”, acrescenta.

As bancadas são complementadas com cubas
Aquartz®, que partilham com a bancada a cor,
resistência e a protecção antibacteriana,
criando um elemento único e uniforme. Desta
forma se assegura a protecção máxima
dos espaços de manipulação e, por outro
lado, um espaço inovador em cor e design,
capaz de outorgar beleza e harmonia, à
tradicionalmente fria e monocromática sala
do laboratório.

As características de Silestone® - resistência,
baixa porosidade e a exclusiva protecção
antibacteriana - tornam este material o único
capaz de responder com eficácia e garantia às
rígidas exigências do laboratório. Composto
por 93% de quartzo, nível 7 na escala de
Mohs (em que o diamante ocupa o nível 10),
Silestone® é altamente resistente a riscos. A
isto acresce a baixa porosidade, que além de
impedir manchas, permite uma limpeza fácil e
eficaz da superfície, inibindo o alojamento e
acumulação de bactérias e fungos. Ambas as
características, aliadas à exclusiva protecção
antibacteriana, tornam Silestone® na
superfície mais higiénica e segura do mundo.

Fórmula genética de eficácia
A responsabilidade da obra ficou a cargo da
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A equipa do laboratório do serviço de
anatomia patológica, cujas percepções
foram determinantes para a selecção
do material, revelaram a sua satisfação
face ao resultado final. “Facilita de forma
substancial o nosso trabalho, ao permitir
uma limpeza simples e rápida e ao nos dar
garantias comprovadas de que nós estamos
seguros, assim como o nosso trabalho
salvaguardado”, salientou um elemento da
equipa.

funcionais e processos internos, num claro
esforço de melhoria dos serviços prestados
e da segurança dos seus utentes. Desde a
selecção dos materiais e equipamentos às
regras de utilização e manutenção, todos
os passos são minuciosamente analisados e
controlados para garantir impermeabilidade
máxima a ameaças. E à medida que as
exigências se aguçam, torna-se premente
encontrar novas e mais eficazes soluções,
capazes de atender a necessidades
anteriormente latentes.

Resultados

Com Silestone®, o laboratório de Anatomia
Patológica ganhou segurança e eficiência
e abriu horizontes ao design e à cor. Com
Silestone®, inicia-se um novo ciclo de pensar
e enfrentar as exigências da prestação de
cuidados de saúde moderna. Silestone®
renova conceitos. Inova.

Na saúde, em geral, prevenção é o factorchave. Prevenir pode não evitar, mas permite
minimizar incidentes ou pelo menos as suas
consequências. Esta premissa está na base
da política de gestão do Hospital de Santa
Maria, sendo transversal a todas as áreas
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Com Silestone®,
o laboratório
de Anatomia
Patológica ganhou
segurança e
eficiência e abriu
horizontes ao
design e à cor

2/4/09 20:08:10

Silestone _ projectos singulares

Sobre o Grupo Cosentino

Sobre Silestone®

Sobre a Metalmédica

A Cosentino S.A. é um grupo empresarial
de carácter familiar e de capital totalmente
espanhol. A sua actividade centra-se na
concepção, produção e distribuição de
soluções arquitectónicas e decorativas em
pedra natural.

Silestone®, marca da multinacional
Cosentino, está presente em algumas das
construções mais singulares do mundo como
o Hotel Burj Al Arab, no Dubai, o estádio
de Wembley, em Londres, o Carrousel
del Louvre, em Paris, a Torre Agbar , em
Barcelona, o Metro do Porto ou o Palácio
de Gelo, em Viseu. Pioneira ao constituir
a primeira marca espanhola a anunciar-se
no maior evento publicitário do mundo, a
Superbowl americana, Silestone® tornou-se,
desde inícios do ano de 2008, patrocinadora
pessoal do bi-campeão de Fórmula 1,
Fernando Alonso. Colabora ainda com a
equipa da NBA, Houston Rockets, e com
a União Desportiva de Almeria, equipa da
Primeira Divisão de Futebol espanhola.

A Metalmédica centra a sua actividade
no sector do mobiliário hospitalar e de
laboratório, conceptualizando espaços de
assistência e investigação clínica. Dada a
especificidade do mercado ao qual se dirige,
a Metalmédica cumpre rigorosos critérios
a nível dos equipamentos e materiais,
em conformidade com as exigências
das actividades médico-cirúrgicas e
laboratoriais.

Actualmente, o Grupo Cosentino está
presente em mais de 50 países. Conta
com 6 fábricas, 14 pedreiras, 19 oficinas
de elaboração e 47 Centers ou armazéns,
nomeadamente 3 em Portugal, 31 no resto
da Europa e 12 nos E.U.A. O grupo, que
emprega mais de 2.200 colaboradores
(25 em Portugal) em todo o mundo, gere
e controla, a partir da sua sede central em
Cantoria (Almeria), dez filiais internacionais:
Cosentino USA, Cosentino The Netherlands,
Cosentino Belgium, Cosentino UK, Cosentino
Deutschland, Cosentino Scandinavia,
Cosentino Swiss, Cosentino Portugal,
Cosentino Italia, Cosentino France e Latina
Vitoria (Brasil). Em 2007, quase 70% da sua
produção teve como destino a exportação.
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Criadora de uma nova categoria a nível
mundial, o seu crescimento tem sido
imparável, o que a converteu na marca
líder mundial em superfícies de quartzo e
a única com propriedades antibacterianas.
Actualmente, em Espanha, uma em cada
quatro bancadas de cozinha são Silestone®
e nos EUA a marca tem uma participação de
75% no mercado de superfícies de quartzo e
de 7% em todas as bancadas de cozinha.

Os serviços prestados pela Metalmédica são
transversais a todo o processo de concepção
de espaço, desde a selecção dos materiais, à
montagem e assistência pós-venda, serviços
estes ditados por um rigoroso cumprimento
dos requerimentos e exigências do sector
clínico. Este rigor valeu-lhe a certificação da
qualidade da sua política de gestão, segundo
os requisitos da norma NP EN ISO 9001.
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Cosentino Portugal
Headquarters

Via José Régio, 42
4485-860 Vilar do Pinheiro /
Vila do Conde
Tel. +351 229 289 844
Fax: +351 229 289 846
info-portugal@cosentinogroup.net
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Cosentino Porto

Via José Régio 42-76
4485-860 Vilar do Pinheiro /
Vila do Conde
Tel.: +351 229 270 097
Fax: +351 229 270 099
info-porto@cosentinogroup.net

Cosentino Lisboa

Núcleo Empresarial Venda do Pinheiro
Rua A – Pavilhão n.º 1
2665-601 Venda do Pinheiro / Mafra
Tel.: +351 219 666 221
Fax: +351 219 666 223
info-lisboa@cosentinogroup.net

Cosentino Algarve

Lanka Park II – Lt. L Tavagueira
8200-425 Guia / Albufeira
Tel.: +351 289 562 510
Fax: +351 289 562 511
info-algarve@cosentinogroup.net
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