
ANO XVII - Nº 909- 02/02/2018

O semanário Provedor: Odorico Bessa Almeida
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

Expediente

Direção recebe a visita 
do deputado Cajar Nardes

O provedor 
do HSA, Odorico 
Bessa Almeida, 
recebeu, na 
segunda-feira, 
29, a visita 
do deputado 

CONVITE
O Hospital Santo Ângelo 

convida seu quadro de cola-
boradores para participar das 
atividades em comemoração 
aos 86 anos da instituição. 

Neste domingo, 4, às 9 ho-
ras, será celebrada a “Missa 
da Saúde” na Catedral Ange-
lopolitana. Neste dia, a partir 
das 9 horas, serão desenvolvi-
das ações alusivas ao aniver-
sário, no “HSA na Comunida-

Hospital Santo Ângelo completará
86 anos neste domingo

O Hospital Santo Ângelo completará 86 anos, nes-
te domingo, dia 4 de fevereiro, tendo muitas con-

quistas e avanços para comemorar. À frente da institui-
ção estão o provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor 
administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi 
Roque Biacchi, e o diretor Clínico, Flávio Christensen.

Hoje, o HSA é referência em 88 municípios da região 
(Missões, Grande Santa Rosa, Ijuí e Cruz Alta), rea-
lizando cerca de mil internações mensais e cinco mil 
atendimentos ambulatoriais. A Casa de Saúde possui 
170 leitos, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, moder-
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI Adulto) e UTI Ne-
onatal. O HSA conta com uma equipe de aproximada-
mente 120 médicos e um quadro de 620 colaboradores. 

Além disso, o hospital realiza 45 serviços de média 
e alta complexidade e possui cinco ambulatórios com-
pletos nas especialidades de Oftalmologia; Obesidade 
Mórbida; Traumato/Ortopedia; Gestante Alto Risco e 
a grande novidade o serviço de Otorrinolaringologia.

O Hospital Santo Ângelo também disponibiliza ou-
tras especialidades como Cirurgia Geral, Neurologia, 
Urologia, Pediatria; Clínica Médica, entre outras. O 
HSA atende serviços através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), assim como convênios e particulares.

HISTÓRIA DO HSA
Nestes 86 anos, o Hospital Santo Ângelo tem 

uma trajetória marcada por desafi os e conquistas. 
Sua história começou em fevereiro de 1932 quan-
do um grupo de pessoas uniu esforços para fundar 
a Associação Hospital de Caridade Santo Ângelo.

No dia 5 de fevereiro daquele ano teve a pri-
meira reunião de diretoria com a participação de 
João Braga Abreu (provedor), João Rocha (vi-
ce-provedor), Januário Fernandes (secretário), 
Frederico Ortmann (1º tesoureiro) e Aparício Se-
bastião do Amaral (2º tesoureiro). Na ocasião, a 
diretoria defi niu as primeiras ações, visando via-
bilizar o funcionamento da instituição de saúde. 

O hospital 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).  

E em 1941 o hospital adquiriu as instalações da Casa 
de Saúde Santa Terezinha, uma clínica na rua Antô-
nio Manoel, 701, onde até hoje funciona a instituição.

de”, na Praça Leônidas Ribas, durante o Brique da Praça.
Na ocasião haverá verifi cação de pressão ar-

terial, teste de glicose e oreintações de saúde.
Já às 10h30min, um grupo de meninas fará ho-

menagem ao HSA   e seus funcionários e interpreta-
rá algumas canções e na sequência  o cantor Jean 
Santos cará o tom para o parabéns  ao hospital.

Eleição da AFUHSA
A Associação dos Funcionários do Hospital Santo Ân-

gelo (AFUHSA) convoca os associados para a eleição 
da nova diretoria na terça-feira ,6. A votação será na en-
trada de acesso dos funcionários (na rua 15 de Novem-
bro). Os associados poderão votar das 8 às 18 horas.

federal, Cajar Nardes, que viabilizou  junto ao 
Ministério da Saúde R$ 4.996.899,90  para 
obras e reformas em diferentes setores. 

Neste primeiro semestre o HSA estará apresentando 
os projetos para avaliação da Caixa Econômica 
Federal, visando o início das obras. Os projetos 
contemplam a Pediatria, a Internação Adulta, o Centro 
de Material e Esterilização, o Centro Obstétrico 
e preveem melhorias nos telhados do hospital.

O provedor salientou no  encontro que o 
HSA estará desenvolvendo novos projetos para 
a captação de recursos e busca contar com 
o apoio efetivo  dos parlamentares gaúchos.    

Na foto, a vice-provedora, Iara Fortes, o provedor 
Odorico Bessa Almeida, o diretor administrativo , Marcelo 
Borges, o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, 
o deputado federal, Cajar Nardes, e Ana Carla Varela. 
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Franciele do Carmo Kieling 03/02 
Marcia Kohn 03/02 
Roberta de Oliveira Camilio 03/02 
Carolaine Silva da Rosa 04/02 
Janine Valentina dos Santos 04/02 
Jessica Analise Rakowski 04/02 
Angela Maria Ribeiro Rodrigues 08/02 
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Reunião da CIHDOTT UTI Neonatal recebe doações 
de polvos em crochê

Hospital Santo Ângelo

Aconteceu na quarta-feira, 31 de janeiro, a reunião 
da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos 

e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), no auditório 
do HSA. A coordenadora da comissão, a enfermeira 
Karline Scherer, conduziu os trabalhos. A gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, participou da reunião.

No encontro foi discutida a nova Resolução do 
Conselho Federal de Medicina que trata das defi nições 
do Protocolo de Doações de Órgãos e assuntos gerais. 
Na ocasião também discutiu-se a organização da 2ª 
Corrida pela Doação de Órgãos a ser promovida pelo 
HSA em parceria com a Prefeitura de Santo Ângelo. 

A UTI Neonatal recebeu 
da equipe “Polvinhos do 
Thomaz” a doação de  
11 polvos em crochê. A 
enfermeira coordenadora 
da unidade, Aline 
Rebelato, explica  que 
eles serão utilizados 
nas tecnologias leves 

Carnaval na Pediatria

Com o objetivo de desenvolver atividades 
lúdicas com as crianças da Pediatria, a unidade vai 
promover, na quarta-feira, 7, o Carnaval da Pediatria.

Na promoção serão realizadas 
brincadeiras com os pequenos.

Na foto, a médica   Camila Copetti, a enfermeira 
coordenadora da Pediatria, Juliana Pires, as técnicas de 
enfermagem, Elise Maria Furtado, Daiane Zaltron, Lisiane 
Steinhorst Batista, e a  secretária Maria de  Fátima.

Vereador visita o HSA

O provedor, Odorico Bessa Almeida, recebeu, na segunda-
eira, 29 de janeiro, a visita do vereador  Paulo Sérgio dos 
Santos e Silva (o Paulão) e do empresário Luiz Ghellar.

da UTI Neonatal. “O polvo em crochê remete o bebê 
ao cordão umbilical quando está no útero da mãe, 
algo que proporciona  tranquilidade ao recém-nascido, 
melhorando assim a respiração, a frequência cardíaca  
e facilitando até mesmo o  ganho de peso”, diz. 

Fazem parte da equipe Polvinhos do Thomaz,  Maria 
Marostega, Cecília Marostega Beltrame e Leonir Copetti.

Na foto a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a  
enfermeira Aline Rebelato e outros integrantes da unidade.

Na imprensa

O provedor Odorico Almeida e o diretor administrativo, 
Marcelo Borges, estiveram, nesta sexta-feira, 2, na Rádio 
Sepé Tiaraju falando com o apresentador Paulo Renato 
Ziembowicz sobre os 86 anos do HSA. Também deram 
entrevista ao apresentador Luiz Roque Kern, na Rádio 
Santo Ângelo.  O provedor, ainda, foi entrevistado nessa 
semana pelo radialista Dalmir Ledur, na Radiocom.


