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Expediente

Projeto da Unacon
A Unidade de Assistência 

de Alta Complexidade em On-
cologia (Unacon) foi resulta-
do da união de esforços da 
diretoria do Hospital Santo Ân-
gelo com lideranças da região. 

Tudo começou em novem-
bro de 2011, na gestão do en-
tão provedor Ataídes Reis Brum. 
Na época foi encaminhado ao 
governo do Estado o projeto 
para implantação de uma Una-
con no Hospital Santo Ângelo. Projeto da Unacon

Unacon do HSA passa a 
atender pacientes pelo SUS

A  portaria 2.614 do dia 22 de agosto, publicada no dia 24 
de agosto, habilitou a Unidade de Assistência em Alta 

Complexidade Oncologia (Unacon) do Hospital Santo Ângelo 
para o atendimento de pacientes pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). A portaria foi assinada pelo ministro da Saúde, 
Gilberto Occhi. Com a publicação oficial, o HSA passou a 
contar com o quarta serviço de alta complexidade juntamente 
com Traumatologia, Obesidade Mórbida e Gestante Alto Risco.

Na foto, o provedor Odorico Bessa Almeida, a vice-
provedora, Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, o diretor técnico, Loi Biacchi, a diretora clínica, Mabel 
Konzen, o médico responsável pela Unacon, Lourenço Sangoi, 
a gerente de Enfermagem, Maristane Almeida, o tesoureiro, 
Leo Mousquer, o assessor de direção, Fermino Zucolotto 
Batista, e outros colaboradores do Hospital Santo Ângelo.

ATENDIMENTO
A unidade realizará 250 consultas mensais, 54 cirurgias 

oncológicas e 442 sessões de quimioterapia e 1.390 
exames. O serviço de oncologia do Hospital Santo Ângelo vai 
atender pacientes do SUS e de todos os tipos de convênios.

EQUIPE
A Unacon conta com uma equipe multidisciplinar 

formada por médico  oncologista, cirurgiões, 
enfermeiras, psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga, 
farmacêutica, técnicas de enfermagem, assistente 
social e outros profissionais, todos com especialização.

Diretoria com a equipe de colaboradores do HSA na Unacon

ESPECIAL UNACON
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Santo Ângelo, 14 de novembro de 2011. 

 

2011

No dia 27 de fe-
vereiro de 2014 
teve a publicação 
da Portaria 140 que 
redefiniu os crité-
rios e parâmetros 
para organização, 
planejamento, mo-
nitoramento, contro-
le e avaliação dos 

2014
Portaria 140

estabelecimentos de saúde habilitados na atenção es-
pecializada em oncologia. A portaria definiu as condi-
ções estruturais, de funcionamento e de recursos hu-
manos para a habilitação destes estabelecimentos 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante 
desta nova portaria o projeto passou por adequações.

Publicação da portaria 140

De 2015 a 2016, na gestão do provedor Bruno 
Hesse, foram mantidas várias audiências na busca 
de recursos para a execução da obra. Esse período 
foi decisivo para viabilizar  a construção da Unacon.

2015/2016
Busca de recursos

O hospital realiza, ainda, 45 serviços de mé-
dia e alta complexidade e possui cinco ambula-
tórios completos nas especialidades de Oftalmo-
logia; Obesidade Mórbida; Traumato/Ortopedia; 
Gestante Alto Risco e o serviço de Otorrinolaringologia. 

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

OUTROS SERVIÇOS



2

Jussara Mendonca Rodrigues 31/08 
Aline Paluchowski 01/09 
Flavio Lemes Valter 01/09 
Gilmar José Perussatto 01/09 
Edson Luiz Stefani 02/09 
Estifani Porto Milano 03/09 
Jarbas Alcione Padilha 03/09 
Daniele Pedroso Barcellos 04/09 
Lenize Lima de Almeida 05/09 
Marceli Perini Aquino Ramos 06/09 
Tatiane Silva Dutra 06/09 
Kennedy Fontoura 06/09 

ANIVERSARIANTES
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Hospital Santo Ângelo

Em junho de 2016,  técnicos do Ministério da Saúde e téc-
nicos do Estado (Sheila Ferreira, Eduardo Kummel e Clau-
dete Nunes) vistoriaram as instalações da futura Unacon do 
HSA. Após avaliação, o Hospital Santo Ângelo enviou do-
cumentação à Secretaria Estadual de Saúde, através da12ª 
Coordenadoria Regional de Saúde, apresentando adequa-
ções com a montagem da equipe de colaboradores para 
operacionalizar o serviço. 

Ministério da Saúde

Vistoria das instalações da Unacon

Início da obra
A obra começou 

em 2016 na gestão 
do provedor Bru-
no Hesse. Ao todo 
foram investidos 
R$ 500 mil. Com 
recursos do Minis-
tério Público do 
Trabalho e Justiça 
do Trabalho e do 
Hospital Santo Ân-
gelo. O projeto pre- Operários na obra da Unacon

2015/2016

via um ambiente agradável e acolhedor para os pacientes. 
Foram projetadas 16 peças numa área de 350 metros qua-
drados com sete leitos, consultório, sala de espera, sala 
de exames, sala de manipulação de quimioterápicos, pos-
to de enfermagem, sala de aplicação de quimioterapia, 
sala de expurgos, área de limpeza, vestiários e sanitários.

Neste mesmo ano 
adquiriu-se a Capela 
de Fluxo Laminar para 
o preparo dos medica-
mentos quimioterápicos. 

Também foram compra-
dos equipamentos para o 
Centro de Infusão de Qui-
mioterápicos da Unacon, 
com recursos do Lions 
Clube Santo Ângelo Cen-
tro e do Lions Clube Santo 
Ângelo Tiaraju e também 
do Ministério da Saúde.

 Além disso teve a com-
pra de mobiliários com re-
cursos do Lions Clube San-
to Ângelo Universitário.

Equipamentos

Capela de Fluxo Laminar

Centro de Infusão de Quimioterápicos

2017
Qualificação dos profissionais

No dia 31 de março de 2017 iniciou o curso de pós-
graduação em Oncologia Multiprofissional, no auditório 
do Hospital Santo Ângelo. O curso, promovido pela Es-
cola Técnica José Gomes do Sistema de Ensino Gaú-
cho (SEG) de São Luiz Gonzaga em parceria com a 
Escola Superior Factum (credenciada junto ao MEC), 
conta com total de 360 horas aulas e está em andamento.

Abertura do curso de pós-graduação em Oncologia

2018 

Estado aprova projeto

Em 2018 aconteceram as adequações necessárias 
para o funcionamento da Unacom, assim como a forma-
ção da equipe de profissionais para atuar na unidade. 
Neste ano o projeto passou pela avaliação do Governo 
do Estado antes da autorização do funcionamento do ser-
viço pela Secretaria Estadual de Saúde. Na sequência o 
projeto foi encaminhado ao Ministério da Saúde para a 
habilitação deste serviço para atender pacientes do SUS.

Provedor Odorico Bessa Almeida recebeu a 
confirmação do governo do Estado


