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P rimeiramente agradeço a Deus pela 
oportunidade de conduzir o Hospi-
tal Santo Ângelo durante mais de 

quatro anos. Também agradeço a minha famí-
lia e a todos os colaboradores da Instituição 
de Saúde que estiveram comigo nesta jornada.

Não posso deixar de agradecer o apoio 
das nossas lideranças locais e regio-
nais, empresas, entidades, clubes de servi-
ços e da nossa comunidade sempre presente.

 Temos muitas conquistas a comemorar nes-
te balanço de gestão. A conclusão do prédio dos 
58 leitos é uma delas. Ampliamos nossa estru-
tura com um espaço  moderno e mais acolhedor.

A viabilização da Unidade de Alta Comple-
xidade em Oncologia (Unacon), trabalho  ini-
ciado em 2011, é outra realização importante. 

Colocamos em funcionamento novos servi-
ços de alta e média complexidade para a região: 
a Traumatologia e Ortopedia, a Oftalmologia e a 
Otorrinolaringologia. Além disso, qualificamos a 
estrutura do serviço de Obesidade Mórbida. E ini-
ciamos obras em vários pontos do hospital  com a 
revitalização do espaço onde funcionava a Unidade 
E, a reforma do telhado e tantas outras melhorias  
que somam R$ 5 milhões de investimentos. Fize-
mos, ainda, a abertura de um novo poço artesiano.

Palavra do provedor
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Hospital Santo Ângelo

Não bastasse os desafios já existentes em 2020, 
nos deparamos com  a pandemia da Covid-19, 
que nos colocou diante de algo desconhecido. 
Mais uma vez nossos colaboradores demonstra-
ram força, garra e profissionalismo. Atuaram de 

forma impecável com amor e dedicação na linha de fren-
te para salvar o bem mais precioso que temos, a vida. 

Agradeço aqueles que estiveram ao nosso lado 
nesta caminhada: o diretor administrativo, Marce-
lo Borges, o ex-diretor técnico, Loi Roque Biac-
chi, conosco por mais de 4 anos, o atual diretor téc-
nico, Flavio Christensen, a diretora Clínica, Mabel 
Konzen, e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.  

A todos a minha gratidão.

Provedor: Odorico Bessa Almeida
Jornalista: Cristiano Devicari
Hospital Santo Ângelo
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

Expediente

UM NOVO HOSPITAL

PARA UM NOVO TEMPO

Odorico Bessa Almeida



A conclusão do prédio dos 58  leitos, localizado entre as ruas Bento Gonçal-
ves e 15 de Novembro, é uma das grandes ações do Hospital Santo Ângelo nes-
ta gestão. A  medida não possibilitou apenas a ampliação do número de leitos, passan-

do de 170 leitos para 228, mas também garantiu mais comodidade e conforto aos pacientes da região. 
O valor total de investimento na obra foi de mais de R$ 2,3 milhões - recursos do Governo do Estado e do 

Hospital Santo Ângelo.

Hospital ganha novo prédio e amplia estrutura

Ambiente moderno e acolhedor

Ambiente moderno e acolhedor são alguns dos 
conceitos presentes nas instalações do novo prédio 
onde hoje funcionam a Pediatria e a Unidade E. 

Ao todo são 32 ambientes no prédio que 
têm três andares, 24 quartos e 58 leitos para 
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Unidade E Pediatria

o atendimento de pacientes do SUS.
A obra integra o projeto de amplia-

ção dos serviços de média e alta com-
plexidade do Hospital Santo Ângelo 
que  conta com diferentes especialidades.



Obras e reformas em diferentes espaços 
com investimentos de R$ 5 milhões
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Novo telhado e caixa d’água 

Revitalização do espaço onde era a Unidade EOperários atuando em várias frentes

A revitalização de diferentes espaços do 
Hospital Santo Ângelo também é uma 
realidade. Entre reformas e melhorias, o  

montante de investimentos chega a R$ 5 milhões. Os 
recursos resultaram de projetos encaminhados pelo 
HSA ao Ministério da Saúde. Esse valor foi viabili-
zado através de emenda do então deputado federal, 
Cajar Nardes. 

Dentre as obras iniciadas estão a reforma do telha-
do e a revitalização do antigo espaço onde funcionava 

a Unidade E. 
Também a construção de um moderno Centro de 

Parto e melhorias no Centro de Materiais Esteriliza-
dos . 

Diferentes pontos do Hospital Santo Ângelo foram 
transformados em canteiro de obras. São investimen-
tos que garantem modernização da estrutura da Casa 
de Saúde que atende 24 municípios da região e até 
mesmo outras cidades gaúchas em algumas especia-
lidades.



S ustentabilidade e econo-
mia também são metas da 
Casa de Saúde. Pensando 

nisso, o Hospital Santo Ângelo fez  
parceria com a RGE.

A empresa instalou placas e uma 
Usina Fotovoltaica que transforma 
energia solar em energia elétrica. A 
usina é ligada à rede da RGE. 

O investimento da RGE (que inte-
gra o Grupo CPFL) foi de R$ 362 mil 
e faz parte do Programa de Eficiência 
Energética da distribuidora.  

GERAÇÃO
A geração projetada é de 104 

MWh (megawatt-hora) de energia 
através do novo sistema. A medida 
vai resultar em economia de recursos 
com energia elétrica.

Instalação de placas fotovoltaicas
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Placas fotovoltaicas

Placas e o novo telhado

Diferentes pontos receberam placas

Além da usina e das placas 
fotovoltaícas, a RGE também 
substituiu o sistema de ilumina-
ção antigo por unidades de LED. 
Ao todo o hospital recebeu 2.096 
lâmpadas. 

As unidades de LED são 80% 
mais econômicas que as antigas  
e têm vida útil de 25 mil horas. 
Na troca das lâmpadas da Insti-
tuição de Saúde, a RGE investiu 
R$ 77,5 mil. 

A concessionária também foi 
responsável pelo recolhimento 
das lâmpadas antigas e o en-
caminhamento para o descarte 
adequado.

LÂMPADAS LED



Unacon realiza 2.300 consultas 
e 610 cirurgias oncológicas
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A tendendo pacientes 
pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) há 

um ano e oito meses, a Unacon 
(Unidade de Alta Complexida-
de em Oncologia) já realizou 610 
cirurgias, 2.300 consultas e 1.480 
aplicações de quimioterápicos.

A unidade conta com uma equi-
pe multidisciplinar formada por 
médicos oncologistas, cirurgiões 
oncológicos de pele, gastro, mas-
tologistas, urulogista e ginecolo-
gistas, enfermeiras, nutricionistas, 
fonoaudióloga, farmacêutica, téc-
nicas de enfermagem, assistente 
social e outros profissionais.

Capela de quimioterápicos

A autorização do aten-
dimento de pacientes 
do SUS (Sistema Úni-

co de Saúde) pelo Ministério da 
Saúde é uma maiores conquistas 
do Hospital Santo Ângelo, nos 
últimos anos.  A portaria foi as-
sinada pelo ministro da Saúde, 
Gilberto Occhi, sendo publicada 
no Diário Oficial da União em 
agosto. A oncologia passa a ser 
o quarto serviço de alta comple-
xidade do Hospital Santo Ângelo.

Para viabilizar o Cen-
tro de Quimioterapia fo-
ram investidos R$ 500 mil, 

Ministério da Saúde autoriza atendimento
de pacientes do SUS na Unacon
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Sala de quimioterápicos

A Unacon conta com uma equi-
pe multidisciplinar formada por 
médico oncologista, cirurgiões, en-
fermeiras, psicóloga, nutricionista, fo-
noaudióloga, farmacêutica, técnicas de 
enfermagem, assistente social e outros 
profissionais, todos com especialização.

EQUIPE

com recursos do Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e Hospital Santo Ângelo.
No total, neste espaço, são 16 peças numa área de 350 metros quadrados. A Unidade de 

Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) conta com sete leitos, consultório, sala de es-
pera, sala de exames e sala de manipulação de quimioterápicos, posto de enfermagem, sala 
de aplicação de quimioterapia, sala de expurgos, área de limpeza, vestiários e sanitários. 

Sala de atendimentoCapela de quimioterápicos
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Sala de atendimento

Sala de quimioterápicos

Nesse período, a Unacon também desenvol-
veu campanhas de conscientização junto à 
população. Uma delas a campanha Outubro 
Rosa, que mostra a importância do diagnós-
tico precoce do câncer de mama como forma 
de aumentar as chances de cura de mulheres 
vítimas da doença. E a campanha Novembro 
Azul, que busca conscientizar os homens so-
bre o câncer de próstata.

A Unacon recebeu autorização para atender 
pacientes SUS (Sistema Único de Saúde), 
através da portaria assinada pelo então minis-
tro da Saúde, Gilberto Occhi, em agosto de 
2018.

SALA DE QUIMIOTERÁPICOS



O serviço de Trau-
matologia e Or-
topedia é outra 

grande conquista do Hospital 
Santo Ângelo. Em funciona-
mento desde 2010, o serviço 
passou por reformulações e 
conta com nova equipe de 
médicos.

Traumatologia e Ortopedia disponibilizam 
novas especialidades para a região

Implantado em 
2010, o serviço 
de alta complexi-

dade em Traumatolo-
gia e Ortopedia atende 
mensalmente cerca de 
800 pessoas. Os aten-
dimentos são pela 
traumatologia e pelo 
serviço de urgência e 
emergência. 

O serviço conta com 
médicos com subespe-
cialidades em quadril, 
ombro, joelho, mão, 

Traumatologia e Ortopedia atendem
800 pessoas por mês no HSA
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Aparelho Arco em C

tornozelo, pé, fixadores externos e cirurgias do traumas.
Traumatologia conta com modernos equipamentos como os intensificadores de imagem 

(Arco em C) que capta imagens radiológicas em movimento transoperatórios; perfuradores 
pneumáticos, o garrote pneumático, a bomba de infusão para medicamentos anestésicos e o 
cautério bipolar. Também as torres cirúrgicas artroscópicas e monitores de alta tecnologia.
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Aparelho Arco em C

O serviço tem médicos 
com subespecialidades 
em coluna, quadril, joe-
lho, membros superiores 
(ombro, braço e antebraço, 
mão), membros inferiores 
(perna e pé) e pediátrica.

A Traumatologia possui modernos equipamentos 
como os intensificadores de imagem (Arco em C), per-
furadores pneumáticos, garrote pneumático, bomba de 
infusão para medicamentos anestésicos e o cautério bi-

polar.
O serviço de Traumatologia ainda conta com 

torres cirúrgicas artroscópicas e monitores de alta 
tecnologia.



Centro de Tratamento da Obesidade Mórbida
9

Consultório

Camas que suportam até 300 quilosSala de espera

O Centro de Tratamento da Obesidade 
Mórbida é outra conquista importante.
Neste espaço, há camas, cadeiras e sa-

nitários especiais que suportam pacientes de até 300 
quilos. 

Duas equipes atuam neste serviço. A primeira é a  
equipe cirúrgica que conta com um cirurgião digestivo, 

um cirurgião geral, além de cardiologista e anestesio-
logista. Já a segunda tem um clínico geral, um pneu-
mologista, um endocrinologista, um angiologista, um 
cirurgião vascular, um nutricionista, um psicólogo, um 
assistente social, um fisioterapeuta, enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem. José Nowicki Mustafá é o mé-
dico responsável pelo Centro da Obesidade Mórbida.
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Serviços do HSA

1.Acolhimento
2. Ambulatório Egresso
3. Anestesiologia
4. Análises Clínicas
5. Análises Patológicas
6. Assistência Farmacêutica
7. Assistência Social
8. Assistência Psicológica
9. Assistência Nutricional
10. Bucomaxilofacial
11. Banco de Leite
12. Banco de Sangue
13. Cirurgia Geral
14. Cirurgia Bariátrica
15. Clínica Médica
16. Cardiologia
17. Controle de Infecção Hospitalar
18. CAMMI
19. Dermatologia
20. Enfermagem
21. Endoscopia
22. Ginecologia/Obstetrícia/Casa Gestante
23. Hematologia
24. Hemodiálise
25. Higienização
26. Serviço de Imagem
- Radiologia Geral

- Ecografia
- Ressonância Magnética
- Tomografia Computadorizada
27. Manutenção
28. Mastologia
29. Neurologia
30. Neurocirurgia
31. Nutrição Enteral e Parenteral
32. Otorrinolaringologia
33. Oftalmologia
34. Obesidade Mórbida Clínica
35. Oncologia
36. Psiquiatria
37. Pediatria
38. SAMU
39. Traumatologia
40. Urologia
41. Urgência/Emergência
42. UTI Adulto
43. UTI Neonatal
 - Teste do Pezinho
- Teste da Orelhinha
44. Vascular
45. Unidade Canguru
46. CIHDOTT - Comissão Intra Hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes



A Unidade de Terapia Intensiva 
Adulto (UTI) está integrada 
à C e n t r a l  d e  L e i t o s  do 

Estado. No total são 10 leitos, sendo um 
deles de isolamento. Neste espaço são 
disponibilizados aparelhos capazes de 
reproduzir as funções vitais dos inter-
nado, através de respiradores artificiais, 
aparelhos de hemodiálise, entre outros.

Para esse serviço, o Hospital Santo 
Ângelo conta com modernos equipa-
mentos e aparelhos como o oxímetro 
de pulso, termômetro para controle de 
temperatura, monitor de pressão arte-
rial, monitor cardíaco, sonda nasoente-
ral para alimentar o paciente, ventilador 
mecânico que injeta ar nos pulmões do 
paciente, tubo orotraqueal para auxiliar 
na respiração e outros equipamentos.

UTI Adulto é referência no Estado
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Moderna UTI Adulto

Atendimento diferenciado

UTI Adulto é referência no Rio Grande do Sul
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A Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI Adul-
ta) integra a Central de 

Leitos do Estado. No total são dez 
leitos, sendo um de isolamento. 

Esse serviço conta com equipa-
mentos capazes de reproduzir fun-
ções vitais do paciente, através de 
respiradores artificiais e aparelhos 
de hemodiálise.

Além disso, há monitores cardí-
acos e de pressão arterial, oxímetro 
de pulso, termômetro para controle 
de temperatura, ventilador mecâni-
co que injeta ar nos pulmões, sonda 
nasoenteral para alimentação do pa-
ciente, entre outros. 

Joise Wottrich é a médica respon-
sável técnica da UTI Adulto.
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Moderna UTI Adulto

Atendimento diferenciado

Unidade conta com 10 leitos



UTI Neonatal: atendimento humanizado
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O Banco de Leite Humano dá o suporte ne-
cessário à UTI Neonatal. Neste espaço é feita a 
coleta em doadoras, assim como há equipes que 
buscam o leite materno na casa das mães. 

A UTI Neonatal conta com 
uma equipe multidiscipli-
nar altamente qualificada. 

Profissionais que se dedicam ao atendi-
mento humanizado de bebês prematu-
ros. 

A Neonatal tem médicos neonato-
logistas, enfermeiras, especialistas em 
Unidade de Terapia Intensiva, técnicos 
de enfermagem, fisioterapeutas, psicólo-
ga, nutricionista, fonoaudióloga e oftal-
mologista.

Essa unidade, que possui dez leitos, 
desenvolve tecnologias leves na terapia 
dos bebês como o banho ofurô, a rede, o 
método canguru, a musicoterapia, entre 
outras. Silvana Motyczka é médica res-
ponsável técnica pela UTI Neonatal.

Equipe multidisciplinar 

BANCO DE LEITE 
O leite passa por um processo de pasteurização 

com aquecedor, resfriador, freezer, e geladeiras. 
Todo esse trabalho é feito dentro de um rigoroso 
controle de qualidade.

Profissionais especializados



Centro de Partos atende gestantes da região
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A o todo, 24 muni-
cípios são atendi-
dos pelo Centro 

de Partos do Hospital Santo 
Ângelo.

Dados mostram que cerca 
de 100 crianças nascem, men-
salmente, de partos normais e 
cirúrgicos (cesáreas) no HSA.

O serviço de obstetrícia e gi-
necologia conta com um anes-
tesista de plantão, um obstetra, 
um pediatra, enfermeira obste-
tra e uma equipe de enferma-
gem. 

PLANTÃO
Também disponibiliza 

seis médicos atuando 24 
horas por dia em regime de 
plantão para o atendimento 
de gestantes de alto risco 
e os serviços de urgência e 
emergência. Além disso, há 
o serviço da  “Casa da Ges-
tante”, que faz parte do Pro-
grama Estadual. Acesso ao Centro de Partos

Equipamentos



Laboratório de Análises Clínicas realiza 
mais de 27 mil exames mensais 
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O Laboratório de Análi-
ses Clínicas do Hospi-
tal Santo Ângelo reali-

za mais de 27 mil exames mensais.  
A equipe tem 21 profissionais: 

um bioquímico, três biomédicos, 
técnicos de enfermagem, auxiliares 
de laboratório e três secretárias.

EQUIPAMENTOS
O serviço conta com equipamen-

tos como o BS 300 para testes bio-
químicos; o ABX Pentra 60 para 
hemogramas; e o Fibrintimer desti-
nado a testes de coagulação.

Neste período de pandemia, o Laborató-
rio de Análises Clínicas realizou 3.440 testes 
rápidos da Covid-19. 

Além disso, o laboratório possui um aparelho chama-
do venoscópio para visualizar veias em até 5 milímitros 
de profundidade, garantindo mais segurança e qualidade 
na coleta das amostras.

No laboratório são feitas análises clínicas 
bioquímicas, microbiológicas, imunologia, 
urianálise, hematologia, gasometria e coagula-
ção. 

O antedimento externo é de segunda a sexta-
-feira, das 7h15min às 12 horas e das 13h30min 
às 17horas. O atendimento interno é permanen-
te, 24 horas.

Modernos equipamentos

Trabalho eficiente

TESTES RÁPIDOS

EXAMES



Serviço de imagem conta com novas tecnologias
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E xames de ima-
gem de alta re-
solução. Esse é o 

resultado dos investimentos   
em novas tecnologias.

Dentre os equipamentos 
que o serviço dispõe estão 
um aparelho de tomografia 
computadorizada importa-
da do Japão, marca Toshiba 
Alexian Advance e um de 
ressonância magnética.
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ECOGRAFIA
A ecografia é outro serviço de imagem 

disponibilizado pela Casa de Saúde. Neste 
setor são realizados exames convencionais 
com Doppler colorido, biópsias renal, hepá-
tica-mamária, tireóide e próstata. Também 
faz a biometria morfológica para o perfil 
biofísico, a hemodinâmica fetal e a ecocar-
diografia. Esse serviço conta com aparelhos 
com aparelhos como o Xário Toshiba, O 
Acuson X300 da Simens e GE-Expert 5.

Tomografia Computadorizada

EXAMES
A radiologia geral realiza exames de urografia 

excretora E.E.D (estômago, esôfago e duodeno), 
histerossalpingofragia (útero e trompas), trânisto in-
testinal, uretrocistografia (bexiga) e o enema opaco 
(exame do intestino grosso). A mamografia digitali-
zada é outro diferencial que possibilita diagnósticos 
de alta precisão.

O serviço de raio-X atende uma média de 150 
pessoas diariamente, de segunda a sexta e no sábado 
pela manhã. Somando os atendimentos pelo SUS, 
convênios e particulares, os número chega a 4.500 
pessoas.

No Hospital Santo Ângelo são realizados três tipos de 
serviços de imagem: a radiologia, mamografia e ecogra-
fia. O serviço conta com aparelhos de raio-X, um tomó-
grafo, um mamógrafo e três equipamentos de ecografia. 
Na radiologia atuam 19 profissionais: 8 técnicos de raio
-X, 8 recepcionistas e 3 radiologistas.

SERVIÇOS DE RAIO-X

Exames

Aparelho de raio-X

Tomografia computadorizada
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Aparelho de raio-X

De janeiro de 2019 
até 10 de novembro de 
2020 foram realizados 
107.505 exames, sendo 
66.416 raio-X, 14.677 
tomografias, 23.359 
ecografias e 3.113 ma-
mografias.

A radiologia geral reali-
za exames como de urografia 
excretora E.E.D (estômago, 
esôfago e duodeno), histeros-
salpingografia (útero e trompas), trânsito intestinal, uretrocistografia (bexiga) e o enema opaco (exame do 
intestino grosso). A mamografia digital também é outro diferencial que garante diagnósticos de alta precisão. 

O serviço de raio-X funciona de segunda a sexta-feira e no sábado pela manhã. 

ECOGRAFIA

A ecografia é outro serviço disponibilizado 
pelo HSA. Neste setor são realizados exames 
convencionais como o Doppler colorido, bi-
ópsias renal, hepática-mamária, tireóide e 
próstata. Também a biometria morfológica 
para o perfil biofísico, a hemodinâmica fetal 
e a ecocardiografia. Esse serviço conta com 
aparelhos como o Xário Toshiba, o Acuson 
X300 da Simens e GE-Expert 5.
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Oftalmologia atende 24 municípios da região
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E m funcionamen-
to desde maio de 
2019, o serviço 

de média complexidade em 
Oftalmologia realizou cerca 
de 100 cirurgias e 500 consul-
tas mensais pelo SUS, prin-
cipalmente de catarata, antes 
do periodo da pandemia que 
interrompeu temporariamente 
o serviço já retomado.

A Oftalmologia atendeu a 
demanda da região que tem 
um grande número de casos 
de pacientes com catarata 
(uma das principais causas de 
cegueira no Brasil) e outras 
doenças como o glaucoma.

O serviço de Oftalmologia realizou até o 
dia 12 de novembro de 2020 um total de 
5.715 procedimentos cirúrgicos ambulato-
riais e 9.215 consultas.

O serviço, viabilizado mediante convênio do Hospital 
Santo Ângelo com o Estado, possibilitou a vinda de pro-
fissionais que atuam em grandes centros. 

Muitos pacientes depois da cirurgia recuperaram a vi-
são, passando a ter mais autonomia e qualidade de vida. 

O agendamento é feito via Sistema Nacional de Regu-
lação (SISREG), através da 12ª Coordenadoria Regional 
de Saúde. O médico Humberto Scheuermann é o coorde-
nador da equipe de Oftalmologia.

Sala de espera Atendimento ao público

CIRURGIAS E CONSULTAS



Otorrinolaringologia é outra novidade
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D esde fevereiro de 2019 
está em funcionamento o 
serviço de Otorrinolarin-

gologia no Hospital Santo Ângelo. 
O atendimento pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) é viabilizado através 
de contrato com o Instituto Regional de 
Otorrino (IRO). 

A equipe que atua na clínica de Otor-
rinolaringologia é formada por uma 
médica especializada na área, uma fo-
noaudióloga, um profissional de enfer-
magem e técnicas de enfermagem.

Cesar Dorneles Fontoura é o diretor 
do Instituto Regional de Otorrino.

Exame de otorrino

Audiometria

Recepção

Até 12 novembro de 2020, 
o serviço de Otorrino realizou 
4.627 procedimentos cirúrgi-
cos ambulatoriais e 4.817 con-
sultas.

CIRURGIAS E CONSULTAS
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Campanha “Fique em Casa por Nós!
Estamos aqui por Vocês!”

“Anjos em Defesa da Vida”

O Ministério da Saúde definiu ações de iso-
lamento social em virtude da pandemia 
da Covid-19. Neste período, o Grupo 

Políticas de RH desenvolveu a campanha “Fique em 
Casa por Nós! Estamos aqui por Vocês!” A ação bus-
cou conscientizar as pessoas sobre os cuidados para 
reduzir riscos de contágio com o novo coronavírus.

O trabalho aconteceu em todas unidades e setores 
do Hospital Santo Ângelo com divulgação no site e 
nas redes sociais da Instituição de Saúde.

Nas redes sociais foi 
mostrada a história de 
quem está na linha de 
frente no enfrentamento 
da Covid-19. A 
comunidade pôde 
conhecer a realidade 
de profissionais que 
deixaram as famílias 
em casa para atuar 
no atendimento de 
pacientes infectados 
por uma doença 
desconhecida. 

COVID-19



Campanhas de arrecadação para o HSA
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P ara o enfrentamento da pandemia da Co-
vid-19, o Hospital Santo Ângelo fez campa-
nhas de arrecadação de recursos nas redes 

sociais, assim como de materiais de segurança, alimen-
tos, tecidos e valor para recuperação de respiradores.

Mais uma vez os empresários, entidades, Rotarys 
Clubs, Lions  Clubes e profissionais liberais atenderam 
ao chamamento. O HSA recebeu também emendas 
parlamentares para pandemia, repasses da 12ª Coor-
denadoria Regional de Saúde e adesão de costureiras 
voluntárias que atuaram na confecção de máscaras, 
aventais e enxovais.

COVID-19



Emendas parlamentares para a Covid-19

21

A pandemia paralisou vários 
serviços do Hospital Santo 
Ângelo, algo que refletiu na 

queda de receita da Instituição de Saúde. 
Senador, deputados estaduais e federais 
se mobilizaram para ajudar neste mo-
mento difícil.

A bancada gaúcha no Congresso e 
deputados da Assembleia Legislativa in-
dicaram emendas, viabilizando recursos 
para o custeio, compra de equipamentos, 
materiais de segurança e insumos.

Ubiratan Sanderson
 R$ 2 milhões

Capitão Macedo
 R$ 100 mil

Giovani Cherini
 R$ 100 mil

Osmar Terra
 R$ 1 milhão

Covatti Filho
 R$ 100 mil

Pompeo de  Mattos
 R$ 250 mil

Jeferson Fernandes
 R$ 100 mil

Maria do Rosário
 R$ 150 mil

Francine Bayer
 R$ 130 mil

Marlon Santos
 R$ 250 mil

COVID-19

Luis Carlos Heinze 
R$ 100 mil

Pedro Westphalen
R$ 100 mil

Elvino Bohn Gass
R$ 100 mil

Darcísio Perondi
R$ 300 mil

Eduardo Loureiro
 R$ 300 mil



Projetos viabilizam recursos no combate à Covid-19
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O Hospital Santo Ângelo 
também desenvolveu pro-
jetos que viabilizaram a 

captação de recursos junto às institui-
ções, empresas e cooperativas para o 
combate à Covid-19. 

Ao todo foram obtidos R$ 
1.362.388,87. Os recursos possibilita-
ram a compra de materiais de proteção 
coletivo e individual, equipamentos e 
medicamentos para pacientes infecta-
dos pelo coronavírus.

COVID-19

Sicredi União RS
R$ 246 mil

MPT e Justiça do Trabalho
R$ 542 mil

Justiça Estadual
R$ 122 mil

Cresol 
R$ 40 mil

Justiça Federal
R$ 65 mil

CPFL
R$ 343 mil



Exército e Defesa Civil garantem apoio logístico
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O Exército e a Defesa Civil de Santo 
Ângelo passaram a dar apoio logístico 
para o HSA nas ações de enfrentamen-

to da pandemia.
Militares do 1º B Com (Batalhão de Comunica-

ções) e representantes do município montaram bar-
racas e toldos em frente ao Pronto Atendimento do 
Hospital Santo Ângelo. 

O espaço passou a ser utilizado para a triagem de 
pacientes suspeitos de infecção pelo novo corona-
vírus, após encaminhamentos efetuados pela UPA 
(Unidade de Pronto Antendimento) do bairro Pippi. 

Instaladas barracas em frente ao HSA

Montado espaço para triagem de pacientes

COVID-19



Hospital inicia ações de enfrentamento à Covid-19
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C om a expansão 
da pandemia 
da Covid-19 

pelo mundo, com milhares 
de mortos, e os primeiros 
registros no Brasil, o HSA 
começou em março a orga-
nizar sua estrutura.

A Comissão de Contro-
le de Infecção Hospitalar 
(CCIH) iniciou treinamen-
tos com os profissionais, 
seguindo os protocolos 
do Ministério da Saúde e 
orientações da Secretaria 

De 23 de abril a 31 de outubro entre casos 
suspeitos e confirmados foram atendidos 161 
pacientes na UTI Covid-19, 309 pacientes na 
Unidade de Internação e 10.081 pessoas passa-
ram pela Emergência neste período da pande-
mia 

Estadual de Saúde, através da 12ª Coordenadoria Regio-
nal de Saúde. Também fechou parceria com o HCor de 
São Paulo para a troca de experiências no atendimento 
de pacientes infectados pela Covid-19.

Os primeiros casos atendidos no HSA foram no final 
de abril. A Casa de Saúde montou uma Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) exclusiva para esse serviço sob a 
responsabilidade técnica da médica intensivista, Joise 
Wottrich. 

Também foi disponibilizada uma unidade de interna-
ção para casos da doença menos graves, com pacientes 
que não necessitam de respiradores.

Diante do aumento do número de casos da Covid-19, o 
HSA ampliou o número de leitos. Inclusive, a Prefeitura 
de Santo Ângelo adquiriu leitos na unidade de internação. 

NÚMEROS DA PANDEMIA

Profissionais da UTI Covid-19

Unidade de InternaçãoEquipamentos de Segurança

COVID-19



Empresários e lideranças viabilizam cinco 
leitos extras para a UTI Covid-19
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O aumento do nú-
mero de pacien-
tes internados na 

UTI Covid-19 acendeu o sinal 
de alerta. Em contato com em-
presários e lideranças da As-
sociação dos Municípios das 
Missões (AMM), a direção do 
HSA discutiu uma forma de 
viabilizar recursos para montar 
estrutura e manter equipes de 
profissionais atuando nos cin-
co leitos extras.

A união de esforços possibi-
litou arrecadar R$ 905.016,24. 
Esse valor somado aos R$ 720 
mil de incentivo do Governo 
do Estado chegou a um mon-
tante de R$ 1.625.016,24

Até o dia 12 de novembro 
foram gastos R$ 547.516,87, 
ou seja, um saldo positivo de 
R$ 1.077.499,37.

A ideia inicial de instalar os 
cinco novos leitos era somente 
nos meses de agosto, setembro 
e outubro. 

Diante do crescente número 
de casos, o projeto continua 
por mais um período. Quando 
houver margem de segurança, 
o hospital vai desativar os cin-
co leitos extras.

Novos leitos de UTI

Nova equipeNova equipeAcesso aos leitos extras

Organizando a estrutura

COVID-19
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Lista das empresas, prefeituras, entidades 
e pessoas físicas que contribuiram para a 
abertura dos cinco leitos extras da UTI-Co-
vid-19. A todos a nossa gratidão:

Prefeitura de Santo Ângelo, Frigorífico Ali-
bem, Hospital Santo Ângelo, Frigorífico Cal-
legaro, Unimed Missões, Stok Center, Grupo 
Redemaq, Elmer Walter Engleitner, Prefeitura 
de Vitória das Missões, Prefeitura de São Pe-
dro do Butiá e Prefeitura de São Miguel das 
Missões.

Prefeitura de Cerro Largo, Prefeitura de Ubi-
retama, Prefeitura de Entre-Ijuís, Prefeitura de 
Sete Setembro, Prefeitura de Eugênio de Cas-
tro, Prefeitura de Guarani das Missões, Prefei-
tura de Salvador das Missões, Ernesto Pinto 
Magalhães, Montalverne Beltrão, Solution In-
formática e CDL.

Monpar, Noroeste Bebidas, Weinert Super-
mercados, Fruteira São Luiz, Minner Comer-
cial, Pippi Pneus, Posto Tiaraju, Postos Santa 
Terezinha, Supermercado Mattana, Comercial 
Entre-Ijuis, Elétrica Veiga Ltda, Experato 
Agente de Investimentos, Nairo Bittencourt, 
Panvel Farmácias, Uggeri S/A, Universal Plás-
ticos e Valdecir Stiler.

Rotary Club Santo Ângelo Centro, Rotary 
Club Santo Ângelo Norte, Lopes Distribuido-
ra Ltda, Agrofutura, José Hamilton Pedrazza, 
Mecautor, Posto Nevoeiro, Sindicato Rural de 
Santo Ângelo e Supermercado Amigão.

Supermercado Cripy, Vanipar Comércio de 
Parafusos e Ferramentas, Veiga Distribuidora, 
Tecnodiesel Bombas Injetoras e Loja Cruz de 
Lorena, 

Escola Concórdia; Cláudio Dallazen; Dércio 
Luis Milanesi, Glenio Seifert, João Antônio 
Garcia do Nascimento, Migliorini & M Ltda, 
Posto Pizzolotto, Manoela Zenkner, Coprocil 
Comércio de Materiais Médicos. Hospitalares, 
Eduardo Debacco Loureiro e Fruteira Popular.

Funerária Mosquer e Brum, Imobiliária 
Quintino, Jaime Oliveira, Javi Uniformes (Ra-
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demacher e Aiolfi Ltda), Margot Cavalheiro 
(O Boticário), Mercado Ceretta, Moacir Rigo, 
Olavo Basso, Porto Rocha e Cia Ltda, Posto 
do Alemão, Prado Materias de Construção, Su-
permercado Caryone (Claudemir Barichello 
Zanuso), Supermercado Corrêa, Supermercado 
Dido, Valmir Ribas, Andressa de Conti, Emir 
Fronza, Adelar João Bortoloto,  Adilce Ma-
ria Coletto/Juscelino Rota, Ammo Browmie, 
Cleusa Ponte Araújo, Antônio Jorge Dornelles, 
Braulio Carlos Drago da Costa e Cartório Zam-
berlan.

Cineral Corretora de Seguros, Cleber Ro-
drigo Radons, Diovani Pereira, Eliseu Pereira 
Sandri, Imobiliária Tradição, Irmãos Rorato 
Ltda, Itaguaci Meirelles Corrêa, Jarbas Andra-
de, João Andrade Junior,  João Antônio Warpe-
chowski, L.S. Audio Indústria e Comércio de 
Equipamento de Som, Lárgio Pilau,  Linho Lev 
Alimentos e Mac Assessoria Contábil L/Milton 
Bonini.

Marcante e Cia Ltda, Prolar Materias de 
Construção e Acabamentos, Regis Diel Advo-
cacia, Rossato Máquinas Agrícolas Ltda, Rota 
e Ourique e Cia Ltda, Sérgio Secchi, Tubofer 
Comercial de Ferragens, Escritório Contábil 
Doris Artmann, Imobiliária Jaeger, Imobiliária 
Tiaraju, Lauricio Bittencourt Pacussich, Jaime 
Oliveira e Canroberk Patias, Cartório Lago Pin-
to, Délcio Dani, GF Sistemas, Guilherme Piz-
zolotto, Hilton Cesar Bender, Itaner Henkes, 
João Aurino de Melo Filho, Jorge Dezen, Jo-
semar Dalsochio, Laurindo Nikititz, Márcio 
Roberto Segatto, Marco Acker e Cia Ltda, Su-
permercado Armazém, Agrosul Seguros, Alex 
Torres Chehade, Anderson Moresco, Cristiano 
Bade, Fábio Bratz Medeiros, Luciano Trintina-
glia, Maikel Brand, Mário Luis Krinski, Pedro 
de Conti Margutti, Enrique Pizzolotto Pellenz, 
Fernanda Camargo Gerloff e Luciano Ferrazza.

Samuel Bianchi, Fernando Tonetto Araújo, 
Sidnei Lissarassa, Bernardo Massafra Tonetto, 
Destak Tintas, Luis Gustavo dos Santos Macht, 
Rafael Netto Antunes e Diego Joner.
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Vidas salvas: pacientes que venceram a doença

P rofissionais que estão 
na linha de frente no 
enfrentamento da Co-

vid-19 têm testemunhado muitas 
histórias de pacientes que supera-
ram a doença, vencendo a batalha 
pela vida. Casos como o de Ede-
mar Klein, de 67 anos. O senhor 
foi um dos primeiros pacientes 

Paciente deixando a UTI Covid-19

da região internados no HSA. Ele ficou 97 dias na 
UTI Covid-19. Assim como Klein, outros pacientes 
como Paulo Rogério Boeno de Moura, de 43 anos, 

31 dias internado, e Eclair da Silva Chaves, 14 dias 
na UTI, puderam comemorar o retorno para casa e à 
convivência com a família. 

PRIMEIRAS ALTAS NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO

Histórias de vitórias contra a Covid-19 também 
registradas na Unidade de Internação por onde já 
passaram muitos pacientes. Pessoas que enfrenta-

ram a doença contando com o apoio da equipe 
de profissionais do HSA - gigantes atuando em 
defesa da saúde e na proteção da vida.

COVID-19



Empresas e voluntários desenvolvem campanhas
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O Hospital Santo Ângelo também 
contou com iniciativas individuais 
de empresas e ações voluntárias, 

em reconhecimento à credibilidade e ao traba-
lho da Casa de Saúde. 

São exemplos destas iniciativas a campanha 
“Troco Amigo Covid-19”, da Panvel Farmá-
cias; o projeto Troco Solidário, da Rede Vivo 
Supermercados; “A Live do Bem” em come-
moração aos 70 anos do Grupo Grazziotin, que 
arrecadou alimentos; e ações voluntárias como 
a do DJ Gannan que fez live em apoio ao HSA.

Repasse de alimentos pelo Grupo Grazziotin

Troco Amigo Panvel Farmácias

Troco Solidário Rede Vivo 

COVID-19



HSA realiza testes e reforça protocolos de segurança
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E m tempos 
de pande-
mia, o Hos-

pital Santo Ângelo tem 
intensificado ações para 
garantir a segurança dos 
colaboradores.  Os testes 
são realizados em todos 
os funcionários e médi-
cos que atuam na Insti-
tuição de Saúde.

Em paralelo a essa me-
dida, o SESMT (Serviço 
Especializado em Segu-
rança e Medicina do Tra-
balho) do HSA reforçou 
os protocolos de segu-
rança. 

Além disso, desde o dia 1º de junho, equipes começaram a fazer aferição de temperatura dos colaboradores 
e familiares de pacientes nos acessos do hospital. Esse trabalho é supervisionado pelo diretor administrativo 
do HSA, Marcelo Borges, e o médico do trabalho, Darci Kercher Junior, com o suporte técnico do Sesmt.

A saúde mental dos colaboradores em tem-
pos de coronavírus foi outra preocupação da 
direção do HSA. 

O Serviço de Psicologia/RH e Sesmt, com 
apoio do Projeto Humanização, desenvolve-
ram trabalho nas unidades e setores, levando 
palavras de carinho e otimismo aos profissio-
nais diante do novo desafio: o enfrentamento 
à pandemia da Covid-19.

SAÚDE MENTAL 

COVID-19



A linha de frente segue

HOSPITAL 
SANTO ÂNGELO

EM DEFESA DA VIDA!

Juntos venceremos essa pandemia!

COVID-19
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Hospital completa 87 anos Missa celebra 87 anos do HSA

Inicia atendimento SUS pela Unacon

HSA investe R$ 900 mil em equipamentos

Sanderson recebe Certificado Amigo do HSA Dia Internacional da Mulher

Curso Casal Gestante Jantar Baile do Município Inaugurada Sala dos Médicos

Reunião com o ministro Mandetta AMM confirma apoio ao HSA Anunciada emenda de R$ 1 milhão ao HSA

Inauguração do prédio dos 58 leitos Roda Viva Especial do HSA

Domingo na Praça Ciclo Vermelho pela Vida Jantar de Final de Ano da AFUHSA e HSA

Rústica de Incentivo à Doação de Órgãos
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Samu recebe homenagem da Câmara Sicredi União RS repassa  R$ 246 milEncontro Pequenos Guerreiros

Lions Clubes entregam valor ao HSA

HSA faz parceria com H. Albert Einstein

Dia da Enfermagem

Reunião do Corpo Clínico

Treinamento da Brigada de Emergência

Jantar das MimosasRotarys Clubs e Receita repassam valor

Dinâmica de grupo com a Nutrição

Reunião do Grupo de Engenharia

Curso de Medicina da Unijuí 

 Equipamentos com recursos Sicredi
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SIPAT

Reunião avalia enfrentamento da Covid-19

HSA fecha parceria com a HCor

Stok Center repassa alimentosHSA faz parceria com H. Albert Einstein

HSA fecha parceria com a Unimed Missões
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Governo libera emenda para custeio

Entrega de cinco novos respiradores

Novos respiradores UTI Neonatal e UTI Covid-19

Dia do Técnico de Enfermagem

Semana de Enfermagem

Samu recebe duas nova s viaturas

Doação de colaboradores da Fundimisa

Novos monitores para o HSA

Projeto  Florescer

Família Bohrer da Veiga doa máscaras 

Super-Heróis da UTI Neonatal

1º Encontro de Farmácia Hospitalar

Setembro Verde

Missa dos 88 anos do HSA

Presidente da Frente Parlamentar da Saúde

Equipamentos com  emenda  de Bohn Gass

Visita ministro do TCU, João A. R. Nardes

Natal na Pediatria

Jornada de Controle de Infecção Hospitalar
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Samu completa 11 anos

Dia do Médico

Fundo Social Sicredi União RS

Outubro Rosa Novembro Azul

Prestação de contas na CDLNovas orientações da Vigilância

Novembro Roxo

Flavio Christensen é o novo diretor técnico

Agosto Dourado Setembro Amarelo

Dia Nacional do Doador de Sangue Investimentos em novas tecnologias

Grupo Políticas de RH com colaboradores Banco de Sangue

Reunião de Enfermagem

CIHDOTT e Central de Transplantes

Cesta Natalidade
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Período: Janeiro a dezembro

Resultado (3.732.143,41)
RECEITAS 58.957.004,11 

S.U.S. 25.298.103,94 
(-) GLOSAS SUS - 952.246,00 
FATURAMENTO LIQUÍDO SUS 24.345.857,94 
IPE 5.327.315,66 
UNIMED 2.410.119,73 
PARTICULAR 2.590.748,67 
PARTICULAR/SERV IMAGEM 393.618,84 
OUTROS CONVENIOS 1.830.337,86 
LOCACAO 369.903,76 
OUTRAS RECEITAS 472.913,76 
(-) GLOSAS - 52.030,84 
CONVÊNIOS PREFEITURAS 4.488.617,03 
CONVÊNIOS PREFEITURA – SAMU 2.550.654,12 
INTEGRASUS 557.339,52 
IAC 4.922.766,00 
INCENTIVO CASA DA GESTANTE -
INCENTIVO SAÚDE MENTAL 592.350,00 
INCENTIVO EGRESSO/UTI 180.000,00 
INCENTIVO CANGURU -
INCENTIVO AGAR 360.000,00 
INCENTIVO PORTA DE ENTRADA 2.640.000,00 
INCENTIVO PORTA IHOSP -
INCENTIVO AVC 1.122.885,96 
INCENTIVO AO PARTO 302.500,00 
INCENTIVO P/CUSTEIO PORT. 936 1.125.000,00 
CONVÊNIO ESTADO/CONS.POPULAR -
CONVÊNIO ESTADO/NF GAÚCHA 32.869,60 
CONVÊNIO ESTADO/EXTRAS CUSTEIO 1.887.789,95 
SUBVENÇÃO GOVERNO ESTADUAL -
SUBVENÇÃO GOV. CONV. 34286/2011 -
SUBVENÇÃO GOV. MUNICIPAL -
SUBVENÇÃO PATRIMONIAL 850,00 
SUBVENÇÃO GOV. FEDERAL 135.006,60 
(-) RESSARCIMENTO CONVÊNIOS - 16.145,47 
OUTRAS DOACOES 385.735,42 

DESPESAS (62.689.147,52)
CUSTO SERV. - 8.772.353,50 
PESSOAL - 21.094.674,14 
PESSOAL – SAMU - 1.010.879,63 
REPASSES PLANTÕES - 11.617.143,47 
REPASSES PRODUÇÃO - 10.825.063,11 
ADMINISTRATIVAS - 1.560.856,24 
TELEFONE - 67.073,31 
ENERGIA ELÉTRICA - 1.402.127,53 
MANUTENCAO - 821.758,72 
DEPRECIAÇÃO -
OUTRAS DEPESAS OP - 953.963,11 
PERDA IMOBILIZADO -
DESPESAS FINANCEIRAS - 4.547.065,45 
CUSTO INDENIZAÇÕES/MULTA - 16.189,31 
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Período: Janeiro a outubro

MÊS JANEIRO A OUT/2020
Resultado 126.471,92 

RECEITAS 55.847.630,08 
S.U.S. 23.679.799,83 
(-) GLOSAS SUS (483.002,87)
FATURAMENTO LIQUÍDO SUS 23.196.796,96 
IPE 3.543.360,80 
UNIMED 1.208.336,75 
PARTICULAR 1.665.717,41 
OUTROS CONVÊNIOS 576.810,51 
LOCAÇÃO 291.320,87 
OUTRAS RECEITAS 328.199,42 
(-) GLOSAS (72.815,92)
CONVÊNIOS PREFEITURAS 3.894.698,11 
CONVÊNIOS PREFEITURA - SAMU 2.151.766,18 
INTEGRASUS 464.449,60 
IAC 4.102.305,00 
INCENTIVO SAÚDE MENTAL 552.000,00 
INCENTIVO EGRESSO/UTI 150.000,00 
INCENTIVO AGAR 300.000,00 
INCENTIVO PORTA DE ENTRADA 2.200.000,00 
INCENTIVO AVC 935.738,30 
INCENTIVO AO PARTO 260.632,04 
INCENTIVO P/CUSTEIO PORT. 936 3.750.000,00 
CONVÊNIO ESTADO/CONS.POPULAR -
CONVÊNIO ESTADO/NF GAÚCHA 12.798,05 
CONVÊNIO ESTADO/EXTRAS CUSTEIO 3.558.880,99 
SUBVENÇÃO GOVERNO ESTADUAL -
SUBVENÇÃO GOV. CONV. 34286/2011 -
SUBVENÇÃO GOV. MUNICIPAL 285.000,00 
SUBVENÇÃO PATRIMONIAL -
SUBVENÇÃO GOV. FEDERAL 112.505,50 
(-) RESSARCIMENTO CONVÊNIOS (3.187,32)
OUTRAS DOACOES 1.869.300,59 
DOACOES CAMP. EMPRESAS 513.016,24 

DESPESAS (55.721.158,16)
CUSTO SERV. (9.050.302,34)
PESSOAL (19.813.864,03)
PESSOAL - SAMU (821.570,32)
REPASSES PLANTÕES (10.110.635,57)
REPASSES PRODUÇÃO (8.168.611,45)
ADMINISTRATIVAS (1.444.354,21)
TELEFONE (41.903,72)
ENERGIA ELÉTRICA (1.098.927,15)
MANUTENCAO (1.297.749,21)
DEPRECIAÇÃO -
OUTRAS DEPESAS OP (666.626,70)
PERDA IMOBILIZADO (165.636,72)

DESPESAS FINANCEIRAS (3.022.301,48)
CUSTO INDENIZAÇÕES/MULTA (18.675,26)
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Estatísticas do HSA 2019
Período: Janeiro a dezembro
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Período: Janeiro a dezembro

TIPO DE 
CONVÊNIOS

PRONTO
ATENDIMENTO

SUS 33.282

OUTROS 2.943

TOTAL 36.225

TIPO DE 
CONVÊNIOS

OBESIDADE
MÓRBIDA

SUS 3.153

OUTROS 1

TOTAL 3.154

TIPO DE 
CONVÊNIOS

BANCO DE 
SANGUE

SUS 3.363

OUTROS 367

TOTAL 3.730

TIPO DE 
CONVÊNIOS

OFTALMOLOGIA

SUS 7.159

OUTROS 739

TOTAL 7.898

TIPO DE 
CONVÊNIOS

OTORRINO

SUS 6.886

OUTROS 1

TOTAL 6.887

TIPO DE 
CONVÊNIOS

TRAUMATOLOGIA

SUS 8.702

OUTROS 849

TOTAL 9.651
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Período: Janeiro a outubro

Estatísticas do HSA 2020
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Período: Janeiro a outubro

Estatísticas do HSA 2020

TIPO DE 
CONVÊNIOS

PRONTO
ATENDIMENTO

SUS 17.599

OUTROS 1.273

TOTAL 18.872

TIPO DE 
CONVÊNIOS

OBESIDADE
MÓRBIDA

SUS 734

OUTROS 1

TOTAL 735

TIPO DE 
CONVÊNIOS

BANCO DE 
SANGUE

SUS 2.430

OUTROS 185

TOTAL 2.615

TIPO DE 
CONVÊNIOS

TRAUMATOLOGIA

SUS 4.936

OUTROS 73

TOTAL 5.009

TIPO DE 
CONVÊNIOS

OFTALMOLOGIA

SUS 2.364

OUTROS 367

TOTAL 2.731

TIPO DE 
CONVÊNIOS

OTORRINO

SUS 2.175

OUTROS 0

TOTAL 2.175
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N o final deste relatório registro agradeci-
mentos especiais a duas pessoas impor-
tantes nesta caminhada: o consultor hos-

pitalar, Edemar Paula da Costa, e o ex-diretor-técnico 
do HSA, o médico Loi Roque Bacchi. 

 Em 2008, o hospital enfrentou uma das mais gra-
ves crises da sua história. Havia risco de fechamento. 
Na época foi acionado o serviço de consultoria, que 
sugeriu a criação de uma comissão de apoio para dar 
suporte à Diretoria. 

Após o diagnóstico, elaborou-se um Plano Estraté-
gico para a manutenção, recuperação e elaboração de 
novos projetos de saúde, envolvendo o Ministério da 
Saúde, Secretaria de Saúde do RS, prefeituras munici-
pais da região e o HSA. 

Conseguimos aprimorar as relações entre institui-
ções, gestores públicos, conselhos, comissões, forne-
cedores e colaboradores. Utilizamos as ferramentas de 
gestão adequadas com foco na transparência e na esta-
bilidade do HSA.

Recebemos orientações para definir ações, conside-
rando aspectos socioeconômicos, e criamos um plano 
de parceria com 24 municípios missioneiros. 

Passamos a atuar de forma direta junto à Secreta-
ria Estadual de Saúde; iniciamos a revisão de contra-
tos com fornecedores; a criação de novos projetos; a 
ampliação e implantação de novos serviços como a 
UTI Adulto, a UTI Neonatal, a Traumatologia de Alta 
Complexidade a Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 
Laboratório de Análises Clínicas, Obesidade Mórbida, 
Samu, Banco de Leite, Gestante Alto Risco, e o Servi-
ço de Urgência e Emergência. 

O HSA voltou a ser referência regional, resolvendo 
95% dos casos de internação hospitalar da região. Tam-
bém elaboramos projeto apresentado no Ministério da 

Edemar Paula da Costa

Loi Roque Biacchi

Odorico Bessa Almeida
Provedor do HSA

Saúde, evidenciando a defasagem  do valor da tabela SUS. A partir deste contato e com apoio de lideranças locais 
e regionais conseguimos do Governo Federal repasse anual de R$ 4,5 milhões. 

Essas são algumas conquistas importantes obtidas a partir deste trabalho da consultoria. Neste espaço, também 
agradeço ao ex-diretor-técnico do HSA, Loi Roque Biacchi. Ao assumir como provedor, priorizei juntamente com 
a nossa diretoria, o acolhimento de todos os pacientes na Urgência e Emergência, consolidando o hospital como 
referência regional. A atuação do Dr. Biacchi foi fundamental neste processo. 

Nossos pacientes passaram a contar com ampla e complexa rede de especialidades, estrutura adequada e um 
quadro de profissionais altamente qualificado.

O que não existia no HSA entre 2014 e 2018 está sendo viabilizado nos últimos dois anos. Uma situação que 
exige medidas técnicas administrativas, assistenciais e políticas para evitar a perda de tudo que foi planejado e 
construído no decorrer dos últimos 10 anos.

A garantia da continuidade da direção e da administração, seguindo Planejamento Estratégico, com uso adequa-
do das ferramentas de gestão, principalmente o PDCA, vai possibilitar essa recuperação. 
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Nossa missão é salvar vidas!

A grave crise financeira enfrentada pelos hospi-
tais filantrópicos do país é uma realidade tam-
bém vivenciada pelo Hospital Santo Ângelo. 

Há muito tempo, a Casa de Saúde vem tendo prejuízos, 
principalmente devido à redução do número de convênios e 
o aumento do atendimento de pacientes pelo SUS, que faz 
aumentar o endividamento. Tudo porque o valor pago pela 
tabela está defasado, há 18 anos sem reajuste. 

O HSA já passou por diversas dificuldades: atraso de sa-
lários de funcionários e honorários médicos, dívidas com 
fornecedores, tributos e encargos trabalhistas. Apesar dis-
so, o Hospital Santo Ângelo nunca deixou de acolher todas 
as pessoas que vieram até a Casa de Saúde em busca de 
socorro. O hospital segue cumprindo sua missão de salvar 
vidas.

Vários nomes que passaram pela provedoria deram sua 
contribuição para manter em funcionamento o Hospital 
Santo Ângelo. Lideranças como Velci Machado, Luis Vil-
mar Denardin, Ataídes Reis Brum e Bruno Hesse. Gestões 
marcadas pelo empenho e dedicação, mas que não conse-
guiram reverter uma realidade comum em muitos hospitais 
do país. 

DÍVIDA
Hoje, a dívida do HSA soma R$ 61.996.398,88. Desse 

total, R$ 13.280.602,28, valores referentes a empréstimos; 
R$ 27.957.632,60, obrigações fiscais e sociais (impostos); 
e R$ 20.758.164,00, valores devidos a fornecedores e ou-
tras obrigações. Mesmo diante deste quadro, os valores 
com fornecedores vêm sendo negociados, assim como os 
empréstimos cujo pagamento está em dia. Apenas os im-
postos não foram parcelados. 

NOVOS SERVIÇOS
Com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimen-

to, o Hospital Santo Ângelo ampliou e criou novos servi-

ços de média e alta complexidade como Oncologia, 
UTI Adulto, UTI Neonatal, Traumatologia, Oftal-
mologia, Otorrinolaringologia, Obesidade Mórbida, 
Laboratório de Análises Clínicas, Samu, Banco de 
Leite Humano, Gestante Alto Risco e Urgência e 
Emergência.

BUSCA DE RECURSOS
O HSA, mesmo antes da pandemia da Covid-19, 

teve o maior aporte de doações públicas e privadas 
de todos os tempos, uma forma de reconhecimento 
da credibilidade e da qualidade dos serviços presta-
dos pela Casa de Saúde à comunidade regional. Com 
a articulação de lideranças locais e regionais, a Insti-
tuição de Saúde conseguiu junto ao Governo Federal 
o repasse anual de R$ 4,5 milhões. A nossa maior 
vitória, porém, foi ter enfrentado a pandemia da Co-
vid-19 sem deixar de atender, em leitos especializa-
dos e de UTI, todos os pacientes da cidade e região 
que vieram até o Hospital Santo Ângelo. 

O equilíbrio financeiro não foi possível e perma-
necerá como um desafio às próximas administrações.



Hospital Santo Ângelo 



HOSPITAL SANTO ÂNGELO
UM NOVO HOSPITAL 
PARA UM NOVO TEMPO


