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HSA completa 85 anos neste
sábado

pessoas contribuiu para essa bela história
construída por muitas mãos. O Hospital Santo
Ângelo agradece o trabalho dos provedores e
integrantes das diretorias e colaboradores que
passaram pela Casa de Saúde

Diretoria do HSA

Neste sábado, 4, o Hospital Santo Ângelo
completará 85 anos com uma trajetória marcada
por desafios e conquistas. Tudo começou em
fevereiro de 1932 quando um grupo de pessoas
uniu esforços para fundar a Associação Hospital de
Caridade Santo Ângelo.
A primeira reunião de diretoria aconteceu no
dia 5 de fevereiro com a participação de João Braga
Abreu (provedor), João Rocha (vice-provedor),
Januário Fernandes (secretário), Frederico Ortmann
(1º tesoureiro) e Aparício Sebastião do Amaral (2º
tesoureiro). Neste encontro, a diretoria definiu as
primeiras ações para viabilizar o funcionamento da
instituição de saúde.

O HSA iniciou seus serviços no prédio da
Casa da Criança, onde é hoje o Lar da Menina, na
rua Marechal Floriano, 2522, Zona Norte da
cidade. Em 1941 o hospital adquiriu as instalações
da Casa de Saúde Santa Terezinha, uma clínica na
rua Antônio Manoel, 701, onde ainda hoje se
localiza a instituição.
Hoje são 44 serviços de alta e média
complexidade e o hospital atende 26 municípios da
região. Investimentos em novas tecnologias e
qualificação dos profissionais têm garantido a
excelência dos serviços. Nestes 85 anos, há muito
que se comemorar. O trabalho voluntário de muitas

Odorico Bessa Almeida (provedor), Iara Zappe
Fortes (vice-provedora); Angelo José Caraffa (1º
secretário); Amauri Stringuinhi (2º secretário); Léo
Mousquer (1º tesoureiro);Cláudio Roberto Teschke (2º
tesoureiro); conselho fiscal: titulares: Fernando Vontobel
Londero, Neri Minuzzi e Emir Fronza; suplentes: Luis
Vilmar Denardin, Jairo Fernandes da Silva e Isabel
Cristina dos Santos Camara.

Inicia obra de ampliação da
Sala de Enfermagem

Iniciou nessa semana a reforma da Sala de
Enfermagem do Hospital Santo Ângelo. A previsão de
conclusão da obra é de 20 dias.
O engenheiro Eduardo Limberger explica que o
espaço destinado aos enfermeiros e à gerência de
enfermagem também passa por uma ampliação. Ao todo
são
46
metros
quadrados de área
reformada.
Limberger
salienta que a obra de
ampliação e reforma
faz parte do processo
de
melhorias
permanente que o
Hospital Santo Ângelo
vem efetuando ao longo do tempo, sempre buscando
aprimorar a qualidade dos seus serviços.

Setor de Sanificação

Na última semana, aconteceu reunião mensal do
setor de Sanificação com a enfermeira coordenadora, Rúbia
Geruntho dos Santos. No encontro, foram discutidos
assuntos gerais como a revisão das rotinas do setor durante
o mês.
Também teve um trabalho de reforço com
orientações da Anvisa, treinamento dos procedimentos

operacionais padrão (POP), assim como foi abordado o
tema “higienização dos bebedouros”.

Projeto de ampliação do HSAO
Pensando no futuro, o HSA desenvolveu um
projeto de ampliação que prevê 7.141.20 metros
quadrados de obra, com investimento de R$
28.964.800,00. No térreo, na área do HSA, será feito o
acesso principal, sala de urgência e emergência,
ambulatório, diagnóstico por imagem e espaço para
circulação. No 2º pavimento, o novo Bloco Cirúrgico, a
área técnica, o Centro de Material Esterilizado (CME) e
área de circulação. E no 3º pavimento, a Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), sala de internação e espaço de
circulação; enquanto no 4º pavimento: internação e
circulação. O Centro Cirúrgico terá sete salas de cirurgia.
Já a UTI vai ter 22 leitos e mais 100 leitos nas três
unidades de internação.
O projeto tem preocupação com a questão da
sustentabilidade. Nas instalações haverá captação e
aproveitamento de água de chuva; painéis fotovoltaicos
e cobertura verde. A elaboração do projeto é da Rocha
Construarq e da Fortes Arquitetura e Engenharia.

