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Tivemos uma trajetória marcada por con-
quistas e desafios neste período. A viabi-
lização da Unidade de Alta Complexidade 

em Oncologia (Unacon) é um exemplo do importan-
te trabalho desenvolvido pela diretoria. Iniciado em 
2011, o processo estava lento.  Nós aceleramos esse 
projeto que contou com apoio efetivo da 12ª Coor-
denadoria Regional de Saúde e de nossas lideranças 
locais. O resultado não poderia ser outro: a união 
de esforços tornou realidade esse sonho que vai 
facilitar a vida de muitas pessoas, que tinham que 
viajar para Ijuí para o tratamento de quimioterapia. 

Além da Oncologia pelo SUS, colocamos em 
funcionamento os serviços de Oftalmologia e Otor-
rinolaringologia e estamos concluindo a obra dos 
58 leitos que ampliará nossa capacidade de 170 
para 228 leitos. Também viabilizamos, numa parce-
ria com os Lions Clube Internacional e Lions Clu-
be de Santo Ângelo, a revitalização da Internação. 
Além disso,  efetuamos várias reformas nas unida-
des do HSA com recursos federais e do hospital.

Esse conjunto de conquistas contou com o apoio 
efetivo de todos, de lideranças como o deputado es-
tadual, Eduardo Loureiro, o ex-prefeito Valdir An-
dres, o prefeito Jacques Barbosa e deputados regio-
nais, que tiveram papel importante neste processo. 

É preciso também destacar que o sucesso da ges-

Palavra do provedor
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Provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida

Hospital Santo Ângelo
UM NOVO HOSPITAL

PARA UM NOVO TEMPO

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

Expediente

tão deve-se ao trabalho de pessoas dedicadas como 
o diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor 
técnico, Loi Roque Biacchi, a diretora Clínica, Mabel 
Konzen e o diretor clínico anterior, Flávio Chris-
tensen, a gerente de enfermagem, Maristane Almei-

da, e demais colaboradores do Hospital Santo Ângelo.
As conquistas obtidas nesta trajetória consolidam 

nosso hospital como uma importante referência regio-
nal em saúde, que reforça nosso slogan “Hospital San-
to Ângelo, um novo hospital para um novo tempo”.



O Hospital Santo Ângelo investe em melhorias na sua infraestrutura, visando qua-
lificar seus serviços e o atendimento da população. A construção de 58 novos lei-
tos, entre as ruas Bento Gonçalves e 15 de Novembro, é um exemplo deste trabalho. 

A obra está em estágio avançado. Com a conclusão do prédio a Casa de Saú-
de passará dos atuais 170 leitos para 228 leitos. O valor total do investimento é de mais de 
R$ 2,3 milhões e conta com recursos do Governo do Estado e do Hospital Santo Ângelo.

Prédio dos 58 leitos está na fase final

Novas instalações terão 32 ambientes
As novas instalações terão 32 ambientes nos 

três andares, sendo 24 quartos para o atendi-
mento dos pacientes do SUS, com 58 leitos.

A obra é estratégica  para o Hospital San-
to Ângelo que vem ampliando o número de ser-
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Modernas instalações Quarto

viços de média e alta complexidade. Hoje 
são mais de 45 serviços como oncolo-
gia, traumatologia e ortopedia,  obesida-
de mórbida, gestante alto risco, otorrino-
laringologia, oftalmologia, entre outros.



A Internação, na rua Antônio Ma-
noel, foi revitalizada. Com isso 
disponibilizou-se um amplo e mo-

derno espaço, com comodidade aos usuá-
rios dos serviços do Hospital Santo Ângelo. 

A nova área de ambiência e acessibilidade 
recebeu investimentos de R$ 500 mil com re-
cursos do Lions Clube Internacional, Lions 
Clube Santo Ângelo Centro, Lions Clube 

Espaço da Internação é revitalizado
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Nova fachada na rua Antônio Manoel

Santo Ângelo Tiaraju e Lions Clube Santo Ân-
gelo Universitário e Hospital Santo Ângelo.

O espaço revitalizado tem 180 me-
tros quadrados e conta com uma moder-
na estrutura de atendimento e espaço de 
embarque e desembarque de pacientes. 

A obra faz parte do projeto de revita-
lização, acessibilidade, ambiência e hu-
manização da Pediatria e Internação.    

Amplo espaço e comodidade Atendimento qualificado
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O Hospital Santo 
Ângelo também 
priorizou inves-

timentos na modernização 
da estrutura. 

Vários setores do Hos-
pital Santo Ângelo rece-
beram obras de reformas 
e melhorias num investi-
mento de R$ 5 milhões. 
Os recursos são de proje-
tos encaminhados ao Mi-
nistério da Saúde. 

Investimento de R$ 5 milhões em reformas

A Casa de Saúde também viabilizou a reforma do 
Centro Obstétrico, da Internação Adulta, Interna-
ção Pediátrica, Centro de Materiais Esterilizados e 
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Planta do CME

Planta da Pediatria

novo telhado para o HSA.  Esse volume de 
obras possibilitou  a revitalização de dife-
rentes espaços  do Hospital Santo Ângelo.
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Uma das ações de aprimoramen-
to da gestão foi a implantação e 
acompanhamento da orçamenta-

ção por centro de custo no Hospital Santo 
Ângelo. Para isso, as equipes receberam trei-
namento para utilização desta ferramenta de 
análise de dados e gerenciamento de receitas 
e despesas.

O diretor administrativo, Marcelo de Oli-
veira Borges, salienta que esse tipo de aná-
lise mostra de forma analítica o resultado de 
cada unidade.

“As avaliações que temos feito são men-
sais. Cada gestor das unidades de produção 
apresenta o resultado do seu setor. A partir 
disso é possível avaliar o desempenho de 
cada área onde o hospital possa ter déficit ou 
superávit. A partir destes números é possível 
efetuar correções para o aprimoramento dos 
resultados”, diz o diretor.

Borges destaca que o gerenciamento de re-
sultados por unidade é uma forma de buscar 
o ponto de equilíbrio financeiro de cada cen-
tro de custo.

Centro de Custo garante avaliação de
resultados e aprimoramento da gestão 

Diretor administrativo, Marcelo Borges

Centro de Custo da Unidade A
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Hospital Santo Ângelo
Rua Antônio Manoel, 701 - Centro, Santo Ângelo - RS

CEP: 98801- 620 - Telefone: (55) 3313 2000

Modernizando estrutura,
ampliando serviços

Em dezembro de 2017, durante As-
sembleia da AMM em Cerro Largo, 
foi oficializada a criação do comitê 

de prefeitos para discutir com a direção do 
Hospital Santo Ângelo ações de viabilização 
de serviços. O consultor hospitalar, Edemar 
Paula da Costa, coordenou esse processo.

O consultor explica que o comitê tem um 
caráter consultivo e caberá a direção do hos-
pital executar as ações discutidas pelo grupo. 
Edemar salienta que essa participação dos 
gestores municipais vai permitir a estabilida-
de da instituição, prestando um serviço qua-
lificado e resolutivo na assistência hospitalar. 

“É fundamental a participação dos pre-
feitos missioneiros, tendo em vista a ação 
regional do Hospital Santo Ângelo. Há inte-
resse dos gestores de que a população seja 
atendida o mais próximo de sua residência 
e também da definição das demandas da 
região. Essa participação é importante não 
apenas na definição das ações, mas também 
garantir mais transparência neste processo.”

Criado comitê de prefeitos para discutir 
ações e viabilização de serviços no HSA

Consultor Hospitalar, Edemar Paula da Costa



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 atendimento



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.



Preparação de suprimentos

Pacientes do Estado realizam 
cirúrgias bariátricas no HSA
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O Hospital Santo Ângelo também con-
ta com o serviço de terapia de Nutrição 
Enteral e Parenteral. Nesta área atu-
am uma equipe formada por um médi-
co, duas nutricionistas, três enfermeiras 
e duas farmacêuticas. Os suprimentos 
são ministrados por meio de sonda no 
caso de nutrição enteral ou administra-
tiva via parenteral (injeção ou infusão).

NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL

A Obesidade Mórbida é outro serviço 
de alta complexidade que é referência 
regional. O Hospital Santo Ângelo 

possui uma ala bariátrica de 250 metros qua-
drados. Neste espaço há sanitários especiais e 
camas que suportam pacientes de 300 quilos.

Duas equipes atuam nas cirurgias bariá-
tricas. A primeira é a da cirurgia que conta 

com um cirurgião digestivo, um cirurgião ge-
ral, além de cardiologista e anestesiologista.  

A segunda equipe, por sua vez, é complemen-
tar e formada por um clínico geral, um pneumo-
logista, um endocrinologista, um angiologista, 
um cirurgião vascular, um nutricionista, um psi-
cólogo, um assistente social, um fisioterapeuta, 
três enfermeiros e um técnico de enfermagem.

Camas especiais 



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

- Ecografia
- Ressonância Magnética
- Tomografia Computatorizada
25. Manutenção
26.  Mastologia
27. Neurologia
28. Neurologia
29. Nutrição Enteral e Parenteral
30. Otorrinolaringologia
31. Of talmologia
32. Obesidade Mórbida
33. Oncologia
34. Psiquiatria 
35. Pediatria
36. SAMU
37. Serviço de Diagnóstico
38. Traumatologia
39. Urologia
40. Urgência/Emergência
41. UTI Adulta
42. UTI Neonatal
- Teste do Pezinho
-Teste da Orelhinha
43. Vascular
44. Unidade Canguru
45. CIHDOTT - Comissão Intra Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante

Pronto Atendimento



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



Em funcionamento desde 
2009, a UTI Neonatal dis-
ponibiliza equipe muldis-

ciplinar altamente qualificada que 
se dedica a salvar vidas. 

Nesta unidade especial atuam 
médicos pediatras, médicos neona-
tologistas, enfermeiras especialistas 
em Unidade de Terapia Intensiva, 
técnicos de enfermagem, fisiotera-
peutas, psicóloga, nutricionista, fo-
noaudióloga e oftalmologista. 

A UTI Neonatal possui 10 leitos 
para o atendimento da comunidade 
regional. Na unidade são oferecidos 

UTI Neonatal, dedicação salvando vidas
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serviços diferenciados como o Mé-
todo Canguru no qual os recém-nas-
cidos mantém contato direto com as 
mães; o banho ofurô, em que o bebê 
recebe banho numa temperatura 
entre 36º e 38º; a rede, que possui 
incubadoras com rede em tecido 
de algodão para o conforto dos 
pequenos; e a musicoterapia que 
torna o ambiente mais agradável 
aos pequenos.

  BANCO DE LEITE HUMANO
O Banco de Leite Humano, que integra o Sistema de Nu-

trição do hospital, dá um suporte à UTI Neonatal. Cons-
truido numa área de 200 metros quadrados com recursos 
do Rotary Clube Santo Ângelo Norte, o Banco de Leite 
faz a coleta em mães doadoras. O leite coletado passa 
por processo de pasteurização e conta com aquecedor, 
resfriador, freezer, geladeiras e outros equipamentos que 
garantem um alimento de qualidade aos recém-nascidos.

Atendimento humanizado

Equipe qualificada



Acesso ao Centro Obstétrico
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O Centro Obstétrico do Hospital San-
to Ângelo atende gestantes de toda 
a região. Na Casa de Saúde nascem 

mensalmente mais de 100 crianças de par-
tos normais e cirúrgicos (cesáreas). O serviço 
de obstetrícia possui uma equipe formada por 
anestesista de plantão, obstetra, pediatra, enfer-
meira obstetra e uma equipe de enfermagem.

No centro são disponibilizados aparelhos 
específicos para a Maternidade. São dois car-
diotocógrafos destinados ao monitoramento 
da atividade fetal no trabalho de parto, além de 
outros aparelhos. Também conta com o servi-
ço do programa estadual “Casa da Gestante”.

O setor de obstetrícia e ginecologia tem 
seis médicos atuando 24 horas por dia em re-

Centro Obstétrico atende 24 
municípios da região das Missões

GESTANTE ALTO RISCO

Outro serviço de destaque é o Gesta-
ção Alto Risco que atende gestantes que 
necessitam de atendimento especializado 
como, por exemplo, doença hipertensi-
va e diabetes. O Hospital Santo Ângelo 
disponibiliza uma equipe especializada 
com médicos e um grupo multidisciplinar 
para o atendimento das pacientes.

Maternidade

Equipamentos



Diretor técnico, Loi Roque Biacchi

O Hospital Santo Ângelo conta com um mo-
derno Centro Cirúrgico que atende a comu-
nidade regional. Ao todo são 700 metros 

quadrados, com 12 leitos de recuperação e 6 salas 
de cirurgias. O espaço disponibiliza ainda uma sala 
ampla para alta complexidade e vestiários médicos. 

O Centro Cirúrgico possui seis monitores multipa-
râmetros, seis focos para cirurgia, mesas cirúrgicas e 
camas de recuperação. 

O diretor técnico, Loi Roque Biacchi, expli-
ca que, em 2017, foram realizadas mais de 3 mil 
cirurgias pelo SUS, convênios e particulares. 

O médico lembra que o hospital vem investido em 
novas tecnologias, qualificando cada vez mais seus 
serviços,  com foco no atendimento humanizado  no 
serviço de Urgência e Emergência  do plantão hospita-
lar,  uma preocupação permanente da direção técnica.

Centro Cirúrgico realiza mais 
de 3 mil procedimentos por ano
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O investimento em 
novas tecnolo-
gias para melho-

rar cada vez mais a quali-
dade dos serviços tem sido 
constante. 

O Hospital Santo Ânge-
lo conta com equipamen-
tos como o BS 300 para 
testes bioquímicos; o ABX 
Pentra 60 utilizado para 
fazer hemogramas; e o Fi-
brintimer destinado a tes-

Laboratório de Análises Clínicas: serviço 
de excelência reconhecido pela CNQP

Equipe qualificada

EXAMES

O Laboratório de Análises Clínicas realiza 
cerca de 14 mil exames mensais. Os equipa-
mentos, porém, permitem um aumento em até 
30% na sua capacidade de exames. 

No laboratório são feitas análises clínicas 
bioquímicas, microbiológicas, imunologia, 
urianálise, hematologia, gasometria e coagula-
ção. Também são realizados exames de rotina 
como colesterol, triglicerídeos e ácido úrico.

O atendimento interno é feito 24 horas, in-
clusive nos finais de semana. E o atendimento 
externo acontece de segunda a sexta-feira, das 
7h15min às 12 horas e das 13h30min às 17 ho-
ras. Já nos sábados, das 8 às 11h30min. O la-
boratório realiza exames pelo Serviço Único de 
Saúde (SUS), convênios e particulares.

tes de coagulação. 
Além disso, o HSA adquiriu recentemente um 

venoscópio que permite visualizar as veias atra-
vés da tecnologia de LEDs RGB. 

O aparelho permite a visualização das veias 
em até 5mm de profundidade. 

As rotativas de 90 graus possibilitam o uso do 
venoscópio em qualquer região a ser puncionada, 
mostrando o calibre real, o trajeto e a permeabi-
lidade da veia. O venoscópio garante mais segu-
rança e qualidade na coleta das amostras.

O serviço é reconhecido pela excelência em 
manipulação e controle vem conquistando em vá-
rias edições o selo Categoria Bronze, no Progra-
ma Nacional de Controle de Qualidade (CNPQ).

PROFISSIONAIS
Ao todo são 18 profissionais atuando 

no Laboratório de Análises Clínicas: um 
bioquímico, três biomédicos, técnicos de 
enfermagem e auxiliares de laboratório. 

Venoscópio
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O serviço de imagem 
do Hospital Santo 
Ângelo garante exa-

mes com alta resolução de ima-
gens graças aos investimentos 
em novas tecnologias. A Casa 
de Saúde possui equipamentos 
modernos como o aparelho de 
tomografia computadorizada 
importado do Japão, marca 
Toshiba Alexian Advance, e 
de ressonância magnética de 
última geração.

Serviço de Imagem investe 
em novas tecnologias 

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
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O ambulatório 
de feridas 
do Hospital 

Santo Ângelo é uma 
importante referên-
cia em curativos es-
peciais. Apesar de a 
Comissão Interna de 
Curativo funcionar 
desde 2011, o ambu-
latório foi criado em 
dezembro de 2015.

Na sua fase inicial 
o serviço atendia ape-
nas pacientes de Santo 
Ângelo. No entanto, o 
trabalho da Comissão 
Interna de Curativos 
foi ampliado e passou 
a atender a região. 

Ambulatório de feridas utiliza 
alta tecnologia em curativos

Direção e equipe de enfermagem

Treinamento

Encontro do Gepele

No ambulatório são feitos curativos especiais com o que há de mais moderno em tecnologia - 
que permitem uma cicatrização mais rápida das lesões de pele. 

Um trabalho permanente de treinamento e capacitação é feito com os enfermeiros do HSA. Os 
profissionais também se atualizam sobre novos produtos lançados no mercado.

Além dos cursos e treinamento a cada dois a cada dois anos o Hospital Santo Ângelo promove 
o Encontro Regional de Prevenção e Tratamento de Lesões de Pele (Gepele).
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O Hospital Santo Ângelo conta com o 
serviço da Comissão Intra-Hospita-
lar de Doação de Órgãos e Tecidos 

e para Transplantes (CIHDOTT). Regida pela 
portaria nº 1262 de 16-06-06, a comissão foi 
reativada em março de 2012. O serviço conta 
com uma equipe de profissionais de diferentes 
áreas.

Atuam na CIHDOTT um médico, sete en-
fermeiros, dois assistente social, e uma psicó-
loga. A equipe da comissão faz a coordenação, 
assim como organiza e notifica o processo de 
captação de órgãos e tecidos no HSA.

A Instituição de Saúde efetua a notificação 
dos casos de morte encefálica do paciente jun-
to à Central de Transplantes do Estado. 

A comissão realizada todas as etapas do 
diagnóstico de morte encefálica que incluem 
dois exames clínicos, atestados por médicos 
diferentes e que não estejam envolvidos com 
as equipes de catação de órgãos, e um exame 
de imagem que constata a morte encefálica.

Comissão especial coordena 
etapas de captação de órgãos 

Encontro com familiares de 
doadores e transplantados

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Confirmada a morte encefálica de um pacien-

te, o caso é notificado e a Central de Transplan-
tes do Estado recebe a informação. Em seguida 
acontece o contato com a família para autoriza-
ção. 

Depois são realizados os exames para avaliar a 
vitalidade dos órgãos a serem doados, e, por fim, 
médicos da Organização de Procura de Órgãos 
do Estado (OPO) são selecionados para efetuar o 
procedimento de captação para transplante. II Rústica de Incentivo 

à Doação de Órgãos

Campanha de divulgação na imprensa

Equipe da Organização de 
Procura de Órgãos do Estado
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Eventos e ações de destaque 2017-2018

Comitiva com ministro  da Saúde, Gilberto Occhi

Encontro com a senadora Ana Amélia

Visita ao senador Lasier Martins

Entrega de demandas ao governador  Sartori

Reunião com o prefeito Jacques Barbosa

Visita do ministro Carlos Marun

Comitiva com o ministro, Osmar Terra

Reunião com secretário de Saúde, Francisco Paz
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Inauguração da Internação

Domingo no Parque/1ª CIPA Ciclo

Setembro Amarelo

Encontro Pequenos Guerreiros 

Autorização da Oncologia pelo SUS

Ciclo Vermelho pela Vida

Aniversário do HSA

Eventos e ações de destaque 2017-2018

Baile do Município

Festa do Peixe do Rotary Clube2“ DIFAHSA
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Eventos e ações de destaque 2017-2018

Homenagem às profissionais da Farmácia

Cesta Natalidade

Confraternização no Same

Campanha de Higienização das Mãos na UTI Adulto

Agosto Dourado

Festa do Arraial

Reunião na MaternidadeAtividade do Serviço de Imagem
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Treinamentos com a equipe do Samu

Dia das Crianças (Nutrição)

Outubro Rosa (Centro Cirúrgico)

Troco Amigo Panvel

Campanhas do Banco de Sangue

Novos uniformes da Lavanderia

Atividades na Pediatria

Eventos e ações de destaque 2017-2018

Reunião do Centro de Custo
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Eventos e ações de destaque 2017-2018

Novembro Azul

Treinamento no CME

Dia do Médico

Homenagem ao Dia do Contador

12ª Coordenadoria Regional de Saúde

Urgência e Emergência

Dia do Trabalho

Confraternização na Unidade de Saúde Mental
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Visita do governador Distrito LD4

Corpo Clínico

Treinamento com a Manutenção

Orientações do Sesmt

Semana de Enfermagem

Brigada de  Emergência 

Eventos e ações de destaque 2017-2018

SIPAT - HSA /Unimed Missões

Treinamento Segurança do Paciente
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Recursos federais de emendas parlamentares

Equipamentos: 
UTI 
Centro de Esterilização

Danrlei de Deus Hinterholz – PSD

R$ 113 mil

Deputado Federal

Equipamentos:
Informatização

Ana Amélia Lemos – PP

R$ 250 mil
Senadora

Equipamentos: Unidade 
58 leitos
Radiologia
Pediatria
Obesidade Mórbida

Elvino Bohn Gass – PT

R$ 1,1 milhão

Deputado Federal

Equipamentos: 
Centro Cirúrgico
Informática
Ambulatório 
Banco de Sangue

Afonso Motta - PDT

R$ 242,1 mil 

Deputado Federal

Equipamentos:
Lavanderia
Centro Cirúrgico
UTI
Unidades
Oncologia
Custeio do HSA 

Darcísio Perondi – MDB

R$ 4,9 milhões
Deputado Federal

Reforma:
Centro de Esterilização
Internação Adulta
Internação Pediátrica
Centro Obstétrico
Telhados

Cajar Nardes – Podemos

R$ 5 milhões
Deputado Federal

Referên-
cia para 

25 municí-
pios da região 
das Missões, 
o Hospital 
Santo Ângelo 
tem investi-
do na moder-
nização de 
sua estrutura Provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida

e compra de novos equipamentos. 
De 2013 a 2018 foram mais de R$ 14 milhões de 

recursos provenientes de emendas parlamentares. 
Desse montante, R$ 7,3 milhões foram executados 
e outros R$ 6,7 milhões encontram-se em execução. 

O provedor do HSA, Odorico Bessa Almei-
da, destaca o apoio que a Instituição de Saú-
de vem tendo dos parlamentares gaúchos, que 
está viabilizando essas mudanças. “O Hospi-
tal Santo Ângelo agradece a todas lideranças 
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Reforma:
Fachada (rua 15 de Novembro)
Estacionamento para 
ambulância
Equipamentos:
UTI Adulto 
Centro Obstétrico

Giovani Cherini – PR

R$ 849 mil
Deputado Federal

Equipamentos:
Centro Cirúrgico

José Otávio Germano – PP

R$ 100 mil

Deputado Federal

Equipamentos:
Traumatologia e Ortopedia 
Banco de Sangue

Lasier Martins- PSD

R$ 300 mil
Senador

Equipamentos:
Leitos de internação 

Heitor Schuch - PSB
Deputado Federal

R$ 100 mil

Reforma:
Lavanderia
Equipamentos:
Centro Obstétrico

Luis Carlos Heinze – PP

R$ 550 mil

Deputado Federal

Equipamentos:
Oncologia

Osmar Terra – MDB

R$ 250 mil

Deputado Federal

Equipamentos:
Centro de Esterilização 
(CME)

Pompeo de Mattos – PDT

R$ 300 mil

Deputado Federal

Hospital Santo Ângelo
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Resumo financeiro consolidado 2017
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Resumo financeiro consolidado 2018
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Estatísticas do HSA 2017
Janeiro a dezembro
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Estatísticas do HSA 2017
Janeiro a dezembro
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Estatísticas do HSA 2018
Janeiro a outu-
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Estatísticas do HSA 2018
Janeiro a outubro



Hospital Santo Ângelo 

35



HOSPITAL SANTO ÂNGELO
UM NOVO HOSPITAL 
PARA UM NOVO TEMPO


