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Data da Fundação: 1970 
Fundador: Profº. José Mariano da Rocha Filho 
Denominação inicial: Hospital Universitário Setor Centro - Departamento de Administração 
Hospitalar. 
Denominação atual: Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM. 
Área de ensino, pesquisa e assistência mais destacada:  
Intensivismo em Pediatria, Neonatal e Adulto, Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia, Transplantes 
(Medula Óssea e Renal) e Nefrologia.  

O Hospital Universitário de Santa Maria nasceu junto com projeto da UFSM, tendo por finalidade 
desenvolver um sistema de ensino, pesquisa e extensão através da assistência à comunidade na 
área da saúde. 

A necessidade de um hospital-escola surgiu com a criação do curso de Medicina, em 1954. O 
primeiro a funcionar com essa finalidade foi o Hospital de Caridade "Dr. Astrogildo de Azevedo", já 
existente na cidade. Com a criação da Universidade, a Lei nº 3.958/61 delegou à UFSM poderes 
para executar as obras do Hospital Regional de Tuberculose, iniciadas em 1959, transformando o 
mesmo em Hospital Universitário. 

O HUSM localiza-se no Campus da Universidade Federal de Santa Maria, com área física de 
26.000m2 , considerado como perímetro urbano, distando em torno de 12Km do centro da cidade; 
servido por duas rodovias de acesso próximo ao Aeroporto, que cedia a Base Aérea. Possui 316 
leitos, salas de aula em cada pavimento, biblioteca setorial na área das ciências da saúde, salas 
de reuniões para discussões clínicas em pequenos grupos em cada pavimento, e um anfiteatro 
para reuniões multidisciplinares, palestras e cursos extraordinários com capacidade para 250 
lugares. 

Santa Maria está localizada no centro geográfico do Estado do Rio do Grande do Sul, liderando 
uma região com abrangência de 112 municípios, correspondendo à seis Delegacias Regionais de 
Saúde, com uma população aproximada de 3 milhões de habitantes. 

O Hospital Universitário de Santa Maria, serve como base de atendimento primário dos bairros que 
o cercam; para o atendimento secundário à população no município sede e para o atendimento 
terciário da região centro e fronteira gaúcha. Tem sido referenciado por serviços de outros estados, 
basicamente do oeste catarinense. 

Constitui-se no único Hospital Público da região, para onde são canalizados pacientes terciários, 
portadores de complicações clínicas ou cirúrgicas, ocasionando internações de alto custo e alto 
Índice de permanência no Hospital. 

O Hospital Universitário de Santa Maria presta serviços assistênciais em todas as especialidades 
médicas, e serve de treinamento para alunos de graduação e pós-graduação em Medicina, 
Residência Médica, de graduação em Farmácia, Fonoaudiologia e Fisioterapia e de graduação e 
pós-graduação em Enfermagem  



 


