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1932

Hospital Santo Ângelo, uma 
trajetória salvando vida
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O semarário

U m grupo de pessoas reuniu-se para criar a Associação 
Hospital de Caridade Santo Ângelo. Tudo começou 

no dia 4 de fevereiro de 1932. A primeira reunião foi no dia 5 
de fevereiro.

O encontro contou com a participação de João Braga Abreu 
(provedor), João Rocha (vice-provedor), Januário Fernandes 
(secretário), Frederico Ortmann (1º tesoureiro) e Aparício Se-
bastião do Amaral (2º tesoureiro). Na reunião foram definidas 
as ações para colocar em funcionamento o Hospital Santo Ân-
gelo. 

Os primeiros atendimentos ocorreram no prédio da antiga 
Casa da Criança – atual Centro de Formação São José (Lar da 
Menina), na rua Marechal Floriano, 2522, na Zona Norte da 
Cidade.

Com o passar do tempo, a Instituição de Saúde precisou de 
novo e amplo espaço. Em 1941, o Hospital Santo Ângelo ad-
quiriu as instalações da Casa de Saúde Santa Terezinha, na rua 
Antônio Manoel, onde hoje funciona a instituição.

“É uma data especial 
que devemos comemorar 
pelas inúmeras conquistas 
do nosso hospital. Depois 
da ampliação de serviços, 
nosso foco a partir de ago-
ra é qualificar os já exis-
tentes. Uma das metas em 
2020 é aprimorar o servi-
ço de imagem que temos, 
através de um projeto que 
prevê a modernização do 
Centro de Diagnóstico 

2020 Qualificação de Serviços 

Hospital Regional 

O Hospital Santo Ângelo 
em sua trajetória se consoli-
dou com um hospital regio-
nal, atendendo 24 municí-
pios da área de abrangência 
da 12ª Coordenadoria Re-
gional de Saúde. No entanto, 
em algumas especialidades 
como a Obesidade Mórbida, 
é referência para mais de 80 
municípios no Estado.

Outro dado importante 
refere-se ao número de in-
ternações. Em 2019 foram 
11.326, sendo 9.502 interna-
ções pelo SUS.

Nesta cami-
nhada as “Fi-
lhas do Sagrado 
Coração de Je-
sus” deram sua 
contribuição ao 
Hospital Santo 
Ângelo. 

De 1935 a 
1998 as irmãs 
atuaram em dife-
rentes funções na 
administração, enfermagem e na Pastoral da Saúde. A 
Capela do Hospital Santo Ângelo, onde ainda hoje acon-
tecem celebrações especiais, é um registro que marca a 
passagem da congregação religiosa na Casa de Saúde.

Filhas do Sagrado Coração de Jesus

Esses números refletem a importância da Instituição de 
Saúde que atua em uma região com população de mais de 300 
mil pessoas. 

“Implementamos 
ações para viabilizar o 
acompanhamento das 
receitas e controle de 
despesas por unidades 
de negócios. Esse tra-
balho vem sendo fun-
damental para a recu-
peração econômica e 
financeira do Hospital 
Santo Ângelo.”

Marcelo Borges
Diretor Administrativo

Recuperação econômica e financeira 

por Imagem do HSA.”

Odorico Bessa Almeida
Provedor do HSA
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Hospital Santo Ângelo

O serviço de imagem investe em novas tecnologias para apri-
morar seus serviços com exames de alta resolução. Para 

isso foram adquiridos modernos equipamentos de tomografia 
computadorizada, ecografia e aparelhos de raio-X. Em 2019 foram 
efetuados 41.366 raio-X, 1.909 mamografias, 14.390 ultrassons e 
8.168 tomografias no Hospital Santo Ângelo.

A Unidade 
de Alta Comple-
xidade em On-
cologia do HSA 
passou a atender 
pacientes pelo 
SUS. 

Números do 
serviço de onco-
logia mostram 
que em 2019 foram 1.597 consultas e 253 cirurgias oncoló-
gicas pelo SUS. Neste espaço são 16 salas numa área de 350 
metros quadrados.

Serviço de Imagem

Ortopedia e Traumatologia

O serviço de Ortopedia e Traumatologia registrou, em 2019, 
8.702 consultas pelo SUS. Neste serviço atuam médicos em subes-
pecialidades como quadril, ombro, joelho, mão, tornozelo, pé, fixa-
dores externos e cirurgia de trauma. 

O serviço conta com modernos equipamentos como intensifi-
cadores de imagem (Arco em C) que possibilita imagens radioló-
gicas em movimento transoperatórios; perfuradores pneumáticos, 
garrote pneumático, bomba de infusão de medicamentos e cauté-
rio bipolar, assim como torres artroscópicas e monitores de alta 
tecnologia.

Oncologia

O atendimento pediátrico é outro serviço de des-
taque. Em 2019 foram 2.829 atendimentos de crianças 
na Casa de Saúde. A unidade conta com 24 leitos, 10 
quartos, sala de recreação, sala de punção, posto de en-
fermagem, sala de sanificação, sala de materiais higiê-
nicos, cozinha.

Pediatria

Otorrinolaringologia
Outro serviço importante é o de Otorrinolaringologia 

que em 2019 registrou 6.887 consultas.O serviço pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS) é viabilizado através de contrato 
do HSA com o Instituto Regional de Otorrino (IRO). 

Na área de oftalmologia foram feitos 7.159 consul-
tas pelo SUS em 2019 -  uma média de quase 600 con-
sultas mensais. O serviço conta com sala de cirurgia e 
modernos equipamentos para o atendimento da comu-
nidade regional. 

Dentre os serviços, cirurgias de catarata e outras 
doenças como o glaucoma. Dados mostram que são 
cerca de 50 cirurgias mensais.

Oftalmologia

Maternidade
Na Maternidade,  

foram 1.424 nasci-
mentos - 739 meninos 
(51,9%) e 685 meni-
nas (48,1%). Ao todo 
foram 995 cesarianas 
e 429 partos normais. 
A Maternidade conta 
com o apoio da UTI Neonatal e do Banco de Leite Humano 
que atende bebês prematuros de Santo Ângelo e região

Banco de Sangue
O Banco de Sangue desen-

volveu várias campanhas em 
2019. Neste período efetuou 
3.730 atendimentos no Hospi-
tal Santo Ângelo. 

Dentro das ações de cons-
cientização foi realizado no 
mês de novembro o II Ciclo 
Vermelho pela Vida junta-
mente com ACM (Associação 
Ciclo Missões).

Atendimento humanizado

“O Hospital Santo Ân-
gelo se destaca pelo aten-
dimento humanizado e a 
qualidade de seus serviços. 
A instituição tem uma im-
portante atuação em toda 
região, com serviços de ur-
gência e emergência, aten-
dimento clínico e cirurgias. 
Nossa Casa de Saúde presta 
um serviço de excelência”.

Loi Roque Biacchi
Diretor Técnico 


