


Neste estudo apresenta-se uma breve análise de como era 

a Santa Casa de Caridade de Bagé desde a sua fundação em 

1883 até a atualidade. 

Neste sentido, os estudos bibliográficos que compõem o 

referencial teórico estão organizados em 03 (três) capítulos: o 

primeiro há um resgate histórico onde são citados os mais 

importantes nomes da Fundação da Santa Casa de Caridade. 

No segundo relata-se com esta a Santa Casa de Caridade de 

Bagé atualmente, com melhorias e suas tecnologias em pleno 

funcionamento. No terceiro e último capítulo a partir do 

depoimento de uma ex funcionária que atuou na Santa Casa de 

Caridade de Bagé nos anos 70 e 80, pode se observar o 

quanto a mesma evoluiu juntamente com a medicina. 



 É possível uma Instituição permanecer por tanto tempo na 

sociedade?  

 Para que a evolução de uma instituição hospitalar se realize 

de forma uniforme com certeza  existem colaboradores que 

investiram nela, contudo há um reconhecimento da sociedade 

destes nomes? Quem são eles? 

 No trajeto da evolução de uma organização observam-se 

alterações tanto em sua estrutura física, como humana, neste 

sentido é grande a busca de mão de obra qualificada. No 

contexto, quais as modificações podem ser visivelmente 

contempladas? 



É assegurado no Art. 196 da Constituição Federal de 1988, 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, esse direito 

deve ser garantido através de políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso igualitário às ações e serviços para promoção, e 

recuperação da saúde. 

Reduzir estes riscos requer atualização em métodos, técnicas 

e tecnologias distintas, e uma contínua vigilância nos aspectos 

estruturais, e nos recursos humanos de uma instituição 

hospitalar, sendo assim estas ações colaboram de forma 

expressiva para melhorar  a qualidade do atendimento aos seus 

pacientes. 

Neste sentido o conhecimento da evolução de uma 

organização hospitalar tem ligação direta com a sua 

sobrevivência, dentro do exposto justifica-se este estudo.  



Conhecer a história da Santa Casa de Caridade de Bagé 

desde a sua fundação. 



 Realizar uma pesquisa resgatando aspectos históricos da 

Santa Casa de Caridade de Bagé;  

 Citar os nomes de seus principais colaboradores;  

 Registrar de maneira geral os avanços na trajetória da Santa 

Casa de Caridade de Bagé. 



Para que se realizasse o presente estudo, foram coletadas 

informações em revistas, periódicos, livros, documentários, 

inventários, mas principalmente contou-se com o depoimento de 

uma ex-funcionária que atuou na instituição hospitalar da Santa 

Casa no período relativo aos anos de  70 a 80, neste sentido 

compreende-se que a metodologia utilizada é caracterizada 

como bibliográfica, descritiva-investigativa e documental. 



Dr. Albano de Souza; 

Dr. Francisco de Azevedo Penna; 

Visconde de Serro Alegre; 

João Ignácio de Bittencourt; 

Dr. Francisco Freitas; 

Maximiliano Domingos do Espírito Santo; 

José Gomes Filho; 

Rodolpho Moglia; 

Estácio Azambuja; 

Coronel Facundo da Silva Tavares; 

Capitão Serafim dos Santos Souza. 
 



Pronto Socorro; 

Setor de Pronto Atendimento; 

Setor de Internação; 

Bloco Cirúrgico; 

Bloco Obstétrico; 

Unidade de Terapia Intensiva Adulta (UTI); 

Corpo Clínico; 



Capacitação da equipe de enfermagem; 

Exatidão nos diagnósticos; 

Tomografia; 

Mamografia e ultrassonografia moderna; 

Ressonância Magnética; 

Endoscopia; 

Novo Raio-X; 



Hemocentro Municipal; 

Vídeocirúrgia: Novidade e avanço tecnológico; 

Laboratório Bioanálise; 

Oftalmologia: Um olhar a serviço; 

Eletrocardiograma e Ergometria; 

Traumatologia; 

Hemodinâmica; 

Ecocardiograma; 

 



Mamãe Canguru; 

 

 

Casa da Gestante; 

 

 

Banco de Leite Humano; 

 

UTI Pediátrica; 

 

Oncologia; 

Outros serviços que a Santa Casa dispõe. 

 



 
Nos anos 70/80, eram poucos os funcionários que se desdobravam 

na execução de várias funções, tendo assim, que ter conhecimentos 
de vários procedimentos, desde esterilizar os materiais até fazer a 
instrumentar. Os Médicos especialistas eram poucos, a Instituição não 
dispunha de material próprio para alguns procedimentos. Após algum 
tempo o Hospital, começou a receber o reconhecimento Estadual e 
até Nacional. O recebimento do Titulo Hospital amigo da Criança faz 
jus a dinâmica de trabalho destinado aos recém nascidos e as 
mamães. 

A evolução do Hospital, as contribuições possibilitaram que fosse 
dada continuidade no cuidado da saúde dos bajeenses e dos 
municípios vizinhos. 

Investimentos em tecnologia e pesquisas cientificas cresceram 
com avanço proporcional a evolução em geral; neste sentido a 
instituição inseriu-se em um circulo interessante onde à saúde ganha 
vida, o ser humano evolui. 

Conclui-se que a Santa Casa de Caridade de Bagé vem sendo 
equipada, renovada e modernizada constantemente. Há uma 
preocupação especial com os funcionários, o que resulta em uma 
grande satisfação no trabalho; são capacidade e eficiência somadas 
ao orgulho de estar em um dos mais importantes Hospitais da região. 
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