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Fachada do acesso à Internação do HSA na rua Antônio Manoel

O Hospital Santo Ângelo completou na quinta-feira, 
uma trajetória de 89 anos cuidando da saúde da co-
munidade regional. A Associação Hospital de Carida-

de de Santo Ângelo foi fundada no dia 4 de fevereiro de 1932. A Insti-
tuição de Saúde nasceu da união de esforços de um grupo de pessoas. 
A primeira reunião, no dia 5 de fevereiro, contou com a participação 
do então provedor João Braga Abreu, vice-provedor, João Rocha, se-
cretário Januário Fernandes, primeiro tesoureiro, Frederico Ortmann, 
e o segundo tesoureiro, Aparício Sebastião do Amaral.

As atividades iniciaram no prédio da Casa da Criança (atual Cen-
tro de Formação São José/Lar da Menina, na Marechal Floriano, 2522).

Em 1941, o HSA adquiriu as instalações onde até hoje funciona, 
na rua Antônio Manoel, que pertencia à da Casa de Saúde Santa Te-
rezinha.

Ao completar 89 anos, o Hospital Santo Ângelo disponibili-
za 45 serviços de média e alta complexidade para 24 municípios 
da região, se consolidando cada vez mais como uma das gran-
des referências em saúde no Estado. Essa realidade é resultado 
dos investimentos em novas tecnologias e qualificação dos pro-
fissionais que atuam no HSA.

A Instituição quer seguir avançando para melhor atender 
todas as pessoas que vêm até a Casa de Saúde. Para isso, a dire-
ção está desenvolvendo um trabalho de reorganização dos ser-
viços, projetando pacotes de cirurgias para várias especialida-
des, através de convênios e particulares, e oferecendo facilidade 
como não cobrar a diferença do IPE em consultas e cirurgias.

A provedora do HSA, Iara Fortes, destaca a trajetória dos 
89 anos do HSA, salientando que a data não é apenas de come-
moração, mas também para avaliar as conquistas e os desafios 
que a Casa de Saúde tem pela frente. “A direção atua para o for-
talecimento do hospital com uma gestão moderna e inovadora. 
Estamos nessa caminhada como missão de trabalhar a saúde 
do Hospital Santo Ângelo para que o hospital possa dar saúde 
à população.”

Provedora Iara Fortes com demais integrantes da diretoria do HSA

HSA, 89 anos cuidando
da saúde da comunidade regional

Filhas do Sagrado Coração de Jesus

As Filhas do Sagrado Coração de Jesus tiveram papel 
importante nesta “caminhada” do Hospital Santo Ângelo. 
De 1935 a 1998, as irmãs atuaram em diferentes 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 da passagem da 
congregação religiosa na Casa de Saúde.

Para marcar os 
89 anos do HSA 
será celebrada, nes-
te domingo, 7, na 
Catedral Angelo-
politana, a “Missa 
da Saúde”. A cele-
bração, que inicia 
às 9 horas, fará uma 
homenagem à Insti-
tuição pelo aniver-
sário.

Missa em homenagem ao HSA 
será neste domingo

Uma trajetória de conquistas e desafios
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Aline Obadowski 05/02
Luana Machado Steinhorst 08/02
Marina Ferreira Machado 08/02
Cristiane Daniela Rodrigues da Silva 09/02
Giulia Fauda Garcia 09/02
Paula Munaretto 09/02 
Andreia Aparecida Oliveira de Almeida 10/02 
Cleo Damian Camargo 10/02 
Patrícia Alves de Morais 10/02 
Willian Renan da Silva 10/02

ANIVERSARIANTES

Na quarta-feira, 3, tam-
bém teve a reunião com  a 
equipe da Sanificação, no 
auditório do HSA. O en-
contro foi conduzido pela 
coordenadora do setor de 
Sanificação, Lavanderia e 
Costura, Mirtes Dinon. A 

HSA faz reunião virtual com a 
Secretaria Estadual de Saúde

A conteceu, na quarta-feira, 3, uma videoconferência en-
tre o Hospital Santo Ângelo e a Secretaria Estadual de 
Saúde. Na reunião virtual, a provedora do HSA, Iara 

Fortes, apresentou a nova diretoria da Instituição à secretária Estadual 
de Saúde, Arita Bergmann. Também falou do trabalho desenvolvido 
no HSA e as demandas da Casa de Saúde. 

A secretária de Saúde, por sua vez, sinalizou que o Estado estará 
desenvolvendo um programa para o fortalecimento das casas de saú-
de gaúchas e que o HSA é um hospital estratégico para o Estado pelo 
importante trabalho que realiza, atendendo 24 municípios da região.

Participaram do encontro, a vice-provedora, Isabel Cristina Mana 
Câmera, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o prefeito Jacques 
Barbosa, o deputado estadual, Eduardo Loureiro, os integrantes da 
diretoria do HSA, Alceu Luiz Mioso, Rafael de Oliveira Farah e Luis 
Sabo, o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, assim como 
Nara Damião e o coordenador do setor de Planejamento da 12ª CRS, 
Rodrigo Reis.

Provedora Iara Fortes conversando com secretária de Saúde, Arita Bergmann

Na terça-feira, 2, o 
Grupo Políticas de RH 
fez o repasse de Ces-
ta Natalidade para a 
técnica em radiologia, 
Taíse Ourique Barbo-
sa. A entrega foi feita 
pelo coordenador de 
RH, Otávio Possebom, 
e a analista de pessoal, 
Pâmela Uecker.

O benefício é via-

Repasse de Cesta Natalidade

Beneficiada recebendo o repasse da cesta

Nutrição faz homenagem ao HSA

Em comemoração aos 89 anos do Hospital Santo Ângelo, 
a equipe de Nutrição elaborou lanches especiais. A nutricio-
nista, Marília Sima, conta que os alimentos foram repassados 
aos internados na tarde de quinta-feira, 4.

Atividade com a Lavanderia 
Foi realizada, 

na quarta-feira, 
3, reunião com 
os profissionais 
da Lavanderia. 
A coordenadora 
do setor, Mirtes 
Dinon, conduziu 
a atividade com 
a participação da 

bilizado mediante contrato firmado pelo Hospital Santo Ângelo 
com seguradora. A cesta contém alimentos para o aporte nutricio-
nal da mãe e do bebê e ainda kit inicial com fraldas, mamadeiras, 
bicos, xampu, óleo para pele, entre outros.

Reunião da Sanificação

atividade contou com a participação da gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, o coordenador de RH, Otávio Possebom, e 
os técnicos de Segurança do Trabalho, André Blum e Marcelo 
Padilha.

Dentre os assuntos tratados na reunião o uso correto dos 
equipamentos  de proteção individual (EPIs), ações de enfrenta-
mento da Covid-19, cuidados e medidas de segurança dos cola-
boradores, e assuntos gerais do setor.

gerente de enfermagem, Maristane Almeida, e o coordena-
dor do RH e do Sesmt, Otávio Possebom. 

Na ocasião, foram tratados assuntos pertinentes ao setor, 
assim como as ações de enfrentamento à covid-19, cuidados 
e medidas de segurança dos colaboradores, uso de EPIs, en-
tre outros.

Rotary Club Santo Ângelo Centro Norte 
faz doação de roupas e enxovais

O Hospital Santo Ângelo recebeu, 
na quinta-feira, 4, a doação de enxovais 
para bebês, além de roupas e calçados 
do Rotary Club Santo Ângelo Centro 
Norte. A entrega foi feita por Ana Paula 
Pause e Córa Maria Pause. 

A gerente de enfermagem, Maris-
tane Almeida, e a enfermeira coorde-
nadora da Maternidade, Mariéli Brum 
Munaretto, receberam as doações. Os 
enxovais, roupas e calçados são des-
tinados à Maternidade, à Pediatria e à 
Unidade de Saúde Mental.


