
ANO XVIII- Nº 961 - 01/02/2019

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

Expediente

União de esforços na 
superação dos desafios

O provedor Odorico 
Bessa Almeida salien-
ta que o processo de 
recuperação do Hos-
pital Santo Ângelo foi 
resultado da união de 
esforços das diretorias 
que passaram pela ins-
tituição, assim como 
do empenho dos cola-
boradores da Casa de 
Saúde. “O hospital co-
meçou a superar sua 
crise financeira a partir 
do trabalho do provedor 
Luiz Vilmar Denardin. 
Esse processo de re-
cuperação teve sequ-
ência nas gestões de 
Ataídes Reis Brum, Bru- Provedor Odorico Bessa Almeida

HSA: 87 anos salvando vidas

O Hospital Santo Ângelo completa, nesta segunda-
feira, 4, uma trajetória de 87 anos salvando vidas. 

Uma história de desafios e conquistas que começou em 1932 
quando um grupo de pessoas reuniu-se para fundar a Asso-
ciação Hospital de Caridade Santo Ângelo. O encontro foi o 
pontapé inicial de um projeto que se consolidou, transforman-
do a Instituição de Saúde em uma grande referência regional.

A primeira reunião de diretoria ocorreu no dia 5 de fevereiro. 
Participaram do encontro João Braga Abreu (provedor), João 
Rocha (vice-provedor), Januário Fernandes (secretário), Fre-
derico Ortmann (1º tesoureiro) e Aparício Sebastião do Ama-
ral (2º tesoureiro). Nesta reunião, a diretoria definiu as primei-
ras ações para viabilizar o funcionamento da Casa de Saúde.

Na época, o Hospital Santo Ângelo não tinha sede 
própria. Para atender o público começou a funcio-
nar no prédio da antiga Casa da Criança - hoje Cen-
tro de Formação São José – Lar da Menina, na rua 
Marechal Floriano, 2522, na Zona Norte da cidade.
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Nova fachada da Internação do Hospital Santo Ângelo

Nova sede
Com o passar do tempo, o Hospital Santo Ângelo 

foi ampliando seus serviços. Nesse processo a Casa 
de Saúde precisou de um espaço maior. Diante da de-
manda, em 1941, o Hospital Santo Ângelo adquiriu as 
instalações da Casa de Saúde Santa Terezinha, na rua 
Antônio Manoel, onde até hoje é a sede da instituição. 

Ao falar des-
ta importante 
“ c a m i n h a d a ” 
é importante 
destacar o tra-
balho desen-
volvido pelas 
“Filhas do Sa-
grado Coração 
de Jesus” no 
Hospital San-
to Ângelo. De 

Filhas do Sagrado Coração de Jesus

Capela do Hospital Santo Ângelo

1935 a 1998 as irmãs atuaram em diferentes funções na ad-
ministração, enfermagem e na pastoral da saúde. A Capela 
do Hospital Santo Ângelo, onde ainda hoje acontecem ce-
lebrações especiais é um registro que permanece e marca 
a passagem da congregação religiosa na Casa de Saúde. 

no Hesse e hoje estamos à frente do HSA, dando pros-
seguimento a esse importante trabalho na nossa ins-
tituição de saúde que tem como missão salvar vidas.”

Ampliação da estrutura e aquisição
 de modernos equipamentos

A ampliação de sua estrutura e aquisição de mo-
dernos equipamentos têm sido marcas importantes do 
trabalho desenvolvido pelo Hospital Santo Ângelo. Para 
aumentar a capacidade de atendimento, o HSA está 
concluindo o prédio dos 58 leitos, que ampliará a capa-
cidade de 170 para 228 leitos. 

MODERNOS EQUIPAMENTOS
O Hospital Santo Ângelo também investiu em novas 

tecnologias para garantir agilidade nos procedimentos 
e mais segurança aos pacientes. Foram comprados 
modernos equipamentos para o Centro Cirúrgico, Área 
de Diagnóstico e Oncologia que começaram a ser ins-
talados com recursos dos governos federal e estadual.

REFORMAS E REVITALIZAÇÕES
A modernização de sua estrutura também é uma 

prioridade. Vários setores da Instituição de Saúde se-
rão contemplados. Estão previstos a reforma do Centro 
Obstétrico, da Internação Adulta, Internação Pediátrica, 
Centro de Materiais Esterilizados e novo telhado para o 
HSA. Esse volume de obras vai permitir a revitalização 
de diferentes espaços da Casa de Saúde.

Prédio dos 58 leitos está sendo finalizado
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES

Clauber Roberto Sulzbach Liques 01/02
Danielle Cristina de Almeida 03/02 
Franciele do Carmo Kieling 03/02 
Marcia Kohn 03/02
Roberta de Oliveira Camilio 03/02 
Janine Valentina dos Santos 04/02 
Jessica Analise Rakowski 04/02 

Ampliação dos serviçosInvestimentos do HSA
O diretor técnico, 

Loi Roque Biacchi, 
salienta que o HSA 
tem ampliado seus 
serviços para melhor 
atender a população. 
“Não temos medido 
esforços e temos tra-
balho pelo crescimen-
to do nosso hospital, 
consolidando cada 
vez mais como uma 
referência em saúde 
no Estado.”

Diretor administrativo, Marcelo Borges

HSA conta com 45 serviços 
de alta e média complexidade

O diretor administra-
tivo, Marcelo Bor-

ges, destaca que, mesmo 
com a crise econômica do 
Estado, o Hospital Santo 
Ângelo continua efetuando 
investimentos e implan-
tando novos serviços. “Em 
2019 vamos contar com 58 
novos leitos e abrir o servi-
ço de Oncologia pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
Ao longo do ano também 
estão previstas obras e re-
formas que qualificarão os 
serviços do HSA.”       Diretor técnico, Loi Roque Biacchi

Foi eleita, na segunda-feira, 28, a nova diretoria 
da AFUSHA.  Herondina dos Santos foi eleita pre-
sidente e Raquel Marques, vice-presidente. A apu-
ração do resultado aconteceu na noite de segun-
da-feira. O pleito teve chapa única e contou com a 
participação de 227 votantes. A posse será no dia 
4 de fevereiro às 13 horas no auditório do HSA.

Também fazem parte da diretoria eleita Ro-
sângela Santos (primeira tesoureira); Ciro Coletto 
(segundo tesoureiro); Denise Aparecida Andrade 
(primeira secretária); Aline Siveris (segunda secre-
tária). Já o conselho fiscal é formado por Luis Fer-
nando N. dos Reis, Lidiane dos Santos Malowski, 
Viviane Finkler, Adriana Cristina Mertin, Miguel Ân-
gelo Bellender, Gláucia Micheli de Oliveira e Indai-
ra Paz de Oliveira. 

Na foto, Izolete Barbosa, Viviane Finkler, Maria 
Madalena Aguiar, Herondina dos Santos, Elaine 
Raquel Marques Lemos e Pâmela Siqueira.

Eleita nova diretoria da AFUHSA

O Hospital 
Santo Ângelo 
vem amplian-
do seus servi-
ços para melhor 
atender a comu-
nidade regional. 
Hoje, a Casa de 
Saúde disponibi-
liza 45 serviços 
de alta e média 
complexidade. 
No HSA são atendidos pacientes de 24 municípios numa área 
que abrange uma população de mais de 300 mil habitantes.

TRAUMATOLOGIA
O serviço de Traumatologia e Ortopedia atende mensalmen-

te 800 pessoas. Para esta alta complexidade o HSA possui uma 
equipe de médicos com subespecialidade em quadril, ombro, jo-
elho, mão, tornozelo, pé, fixadores externos e cirurgia do trauma.

OBESIDADE MÓRBIDA
Outra especialidade é Obesidade Mórbida que reali-

za cirurgias bariátricas, atendendo pacientes de várias re-
giões do Rio Grande do Sul. Para esse serviço o hos-
pital conta com consultórios especiais e duas equipes 
multidisciplinares com cirurgião digestivo, cirurgião geral, car-
diologista, anestesiologista, clínico geral, pneumologista, en-
docrinologista, angiologista, cirurgião vascular, nutricionista, as-
sistente social, psicóloga, enfermeiros e técnico de enfermagem.

ONCOLOGIA
O serviço de Oncologia é uma novidade disponível no HSA que 

recebeu autorização do Ministério da Saúde para o atendimento 
de pacientes pelo SUS. A Unidade de Alta Complexidade em On-
cologia (Unacon) tem uma área de 350 metros quadrado com 16 
peças (7 leitos, consultório, sala de espera, sala de exames, sala 
de manipulação de quimioterápicos, posto de enfermagem, sala 
de aplicação de quimioterapia, sala de expurgos, área de limpe-
za, vestiários e sanitários). Também conta com uma equipe for-
mada por médico oncologista, cirurgiões, enfermeiras, psicóloga, 
nutricionista, fonoaudióloga, farmacêutica, técnicas de enferma-
gem, assistente social e outros profissionais com especialização.

Unacon vai atender pacientes do SUS
Integrantes da AFUHSA na apuração da eleição


