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Expediente

A direção do Hospital Santo Ângelo fará a entrega 
simbólica do prédio dos 58 leitos para a comu-

nidade regional, neste sábado, 27, no auditório do HSA. 
Uma solenidade especial vai marcar mais essa importan-
te conquista da Casa de Saúde. Depois deste ato os con-
vidados farão uma visita às novas instalações do Hospital 
Santo Ângelo.

A partir da colocação dessa nova estrutura em funcio-
namento o Hospital Santo Ângelo passará a contar com 
228 leitos. A nova unidade tem uma área de 1.335 me-
tros quadrados. Ao todo foram investidos mais de R$ 2,3 
milhões com recursos do Governo do Estado e do Hos-
pital Santo Ângelo.

ESPECIAL

Entrega da obra dos 58 leitos 
será neste sábado

As pessoas puderam degustar peixes assados e fritos no jantarLinha do Tempo 

Inicia escavações 
arqueológicas na área 
para liberação de laudo

Outubro de 2014

Realizada a base da 
obra dos 58 leitos

Janeiro 2015

Março 2015
Colocadas as 
vigas do 2º piso 
das instalações

Junho 2015
Operários na 
construção do 
prédio dos 58 leitos

Agosto 2015
Estrutura do prédio 
na esquina das ruas 
15 de Novembro e 
Bento Gonçalves

Agosto de 2017

Retomada da obra 
dos 58 leitos do HSA

Abril 2019
Conclusão da obra

HISTÓRICO
O projeto do prédio dos 58 leitos foi elaborado 

em 2014 no período do então provedor Bruno 
Hesse. Nesta mesma gestão iniciou a obra  que 
teve continuidade e foi concluída pelo atual pro-
vedor do HSA, Odorico Bessa Almeida.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Elaine Fatima Schneider 27/04 
Rosane de Fátima Torres de Freitas 27/04
Tiago da Silva Machado 27/04 
Ana Silene Machado 28/04 
Emanoele Busatto 28/04
Nadia Liliane da Rosa 28/04 
Ara Barichello 29/04
Kelly Machado dos Anjos 30/04 
Pamela Michele Uecker da Luz 30/04
Simelha Garcia Ramos 02/05 

Quartos e leitos na unidade

Ao todo são com 12 quartos e 29 leitos por andar. Há 
quartos com dois e três leitos e dois quartos individuais de 
isolamento. 

O novo espaço conta com dois andares de leitos e um 
térreo, onde futuramente será instalada uma área de 

diagnóstico por imagem. Para a circulação na unidade foram 
construídas escadarias e rampas, assim como um elevador com 
capacidade para 16 pessoas e o deslocamento de camas e ma-
cas com pacientes. 

Estrutura geral

O prédio também tem dois postos de enfermagem, duas 
copas, sanitários, dois depósitos de material de limpeza e 
duas salas de utilidades. 

AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO

A ampliação da capacidade do atendimen-
to beneficiará pacientes de 24 municípios da 
região, atendendo área que engloba uma po-
pulação de mais de 300 mil pessoas. 

“A obra dos 58 lei-
tos é mais atendimento 
em saúde à nossa co-
munidade”

Odorico B. Almeida
(Provedor do HSA)

“A entrega desta 
obra consolida o HSA 
como referência re-
gional em saúde”

Loi Roque Biacchi
(Diretor técnico)

Prédio dos 58 leitos

“É um marco im-
portante na ampliação 
do atendimento de pa-
cientes pelo SUS”

Marcelo Borges
(Diretor administrativo)

“A conquista re-
presenta qualidade 
assistencial e segu-
rança aos pacientes”

 
Edemar Paula da Costa 

(consultor hospitalar)


