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De: Dep. Mauro Sparta (PSDB) e demais Deputados
Para: Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul

Assunto: Requerimento para criação de Comissão Especial para realizar o 
diagnóstico e a avaliação da rede de saúde no Estado do Rio Grande do 
Sul.

Prezado Sr. Presidente;

Os  Deputados,  que  ao  final  subscrevem,  vêm  ante  Vossa  Excelência 
requerer a instalação de Comissão Especial, conforme estabelece os artigos 75 e 
79 do Regimento Interno da Assembléia Legislativa, com o objetivo de realizar o 
diagnóstico da “estrutura” da rede de saúde no Estado do Rio Grande do Sul. Para 
isso,  focará  seu  trabalho  no  diagnóstico  detalhado  da  situação  dos  hospitais 
públicos, privados e filantrópicos.

O  estudo  em  questão  será  analisado  e  debatido  por  Coordenadorias 
Regionais de Saúde, com objetivo de obter-se um Raio X da realidade local, como 
as suas principais dificuldades, demandas e alternativas a serem trabalhadas para 
sanar os problemas enfrentados.

Para a realização  do trabalho  da presente  Comissão serão convidados  à 
participar  os  gestores  que  trabalham  diretamente  na  área  da  saúde,  os 
representantes do Poder Público e a sociedade. Com isso, se buscará elaborar um 
relatório final que ofereça diretrizes aos órgãos públicos, no sentido de buscarem 
resultados  práticos  para  solucionar,  e  em  certas  situações,  minimizar  as 
dificuldades encontradas para o oferecimento de uma rede de saúde adequada à 
sociedade gaúcha.

Há necessidade também de constatar-se qual a real capacidade tecnológica 
dos  hospitais  de  pequeno  porte  e  de  referência  regional  nas  diversas 
Coordenadorias; e elaborar um processo de planejamento estratégico no sentido 
de  corrigir  deficiências  ou  distorções,  otimizando  o  recurso  destinado  a  cada 
região, de modo a construirmos uma verdadeira rede de cooperação integrada.

São objetivos da Comissão:
a) Avaliar a qualidade dos serviços prestados à população;
b) Examinar a infraestrutura hospitalar  do Estado, como UTIs, CTIs e leitos de 
internação;
c) Efetuar levantamento dos aparelhos de diagnóstico;
d) Analisar a prestação de serviços médicos oferecidos pelos municípios.
e) Diagnosticar  as causas e impactos para os municípios das transferências de 
pacientes para outras cidades ou regiões para a realização de consultas e exames;
f) Verificar a situação do fornecimento de medicamentos através das farmácias 
populares;
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g)  Verificar  as  condições  de  qualidade,  regularidade,  continuidade,  eficiência  e 
segurança na prestação do serviço dos Prontos Socorros;
h) Debater as questões referentes aos salários dos profissionais de saúde;
i) Propor alternativas para a solução dos problemas encontrados.

Roteiro dos trabalhos:
a) Instalação da Comissão;
b) Audiência com a Secretaria da Saúde do Estado;
c) Audiência com representantes do Cremers, Simers, Ministério Público, Famurs, 
comunidade e outras entidades públicas ou privadas que tenham relação com o 
tema;
d)  Audiências  com  as  Coordenadorias  Regionais  de  Saúde,  juntamente  com 
representantes dos municípios;
e) Audiências com instituições de saúde nos municípios que possuam Hospitais de 
referência regional;
f) Depoimentos de autoridades e estudiosos sobre o tema;
g) Relatório Final.

Sendo  assim,  faz-se  extremamente  necessário  trazer  o  tema  ao  debate 
neste Parlamento, pois é preocupante a constatação de que a rede de saúde no 
Estado vem diminuindo sua capacidade de atendimento  com o fechamento  de 
vários hospitais no Rio Grande do Sul nos últimos anos, e consequentemente com 
a diminuição de leitos, além da falta de estrutura, profissionais e aparelhos.

Desse modo, expostas as razões para a criação da Comissão Especial para 
Avaliar e Diagnosticar a Rede de Saúde no Estado, os deputados abaixo firmados 
requerem a instalação desta Comissão.

Deputado(a) Mauro Sparta
Deputado(a) Abílio dos Santos Deputado(a) João Fischer
Deputado(a) Adilson Troca Deputado(a) Jorge Gobbi
Deputado(a) Adolfo Brito Deputado(a) Kalil Sehbe
Deputado(a) Adroaldo Loureiro Deputado(a) Luciano Azevedo
Deputado(a) Alceu Moreira Deputado(a) Luis Augusto Lara
Deputado(a) Alexandre Postal Deputado(a) Luiz Fernando Záchia
Deputado(a) Aloísio Classmann Deputado(a) Marco Peixoto
Deputado(a) Álvaro Boessio Deputado(a) Marisa Formolo
Deputado(a) Carlos Gomes Deputado(a) Marquinho Lang
Deputado(a) Cassiá Carpes Deputado(a) Nelson Härter
Deputado(a) Coffy Rodrigues Deputado(a) Nelson Marchezan Jr.
Deputado(a) Daniel Bordignon Deputado(a) Paulo Azeredo
Deputado(a) Edson Brum Deputado(a) Paulo Borges
Deputado(a) Elvino Bohn Gass Deputado(a) Paulo Brum
Deputado(a) Fabiano Pereira Deputado(a) Pedro Pereira
Deputado(a) Francisco Appio Deputado(a) Pedro Westphalen
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Deputado(a) Frederico Antunes Deputado(a) Raul Carrion
Deputado(a) Gerson Burmann Deputado(a) Raul Pont
Deputado(a) Gilberto Capoani Deputado(a) Ronaldo Zülke
Deputado(a) Gilmar Sossella Deputado(a) Silvana Covatti
Deputado(a) Giovani Cherini Deputado(a) Stela Farias
Deputado(a) Iradir Pietroski Deputado(a) Zilá Breitenbach
Deputado(a) Mauro Sparta
Deputado(a) Abílio dos Santos Deputado(a) João Fischer
Deputado(a) Adilson Troca Deputado(a) Jorge Gobbi
Deputado(a) Adolfo Brito Deputado(a) Kalil Sehbe
Deputado(a) Adroaldo Loureiro Deputado(a) Luciano Azevedo
Deputado(a) Alceu Moreira Deputado(a) Luis Augusto Lara
Deputado(a) Alexandre Postal Deputado(a) Luiz Fernando Záchia
Deputado(a) Aloísio Classmann Deputado(a) Marco Peixoto
Deputado(a) Álvaro Boessio Deputado(a) Marisa Formolo
Deputado(a) Carlos Gomes Deputado(a) Marquinho Lang
Deputado(a) Cassiá Carpes Deputado(a) Nelson Härter
Deputado(a) Coffy Rodrigues Deputado(a) Nelson Marchezan Jr.
Deputado(a) Daniel Bordignon Deputado(a) Paulo Azeredo
Deputado(a) Edson Brum Deputado(a) Paulo Borges
Deputado(a) Elvino Bohn Gass Deputado(a) Paulo Brum
Deputado(a) Fabiano Pereira Deputado(a) Pedro Pereira
Deputado(a) Francisco Appio Deputado(a) Pedro Westphalen
Deputado(a) Frederico Antunes Deputado(a) Raul Carrion
Deputado(a) Gerson Burmann Deputado(a) Raul Pont
Deputado(a) Gilberto Capoani Deputado(a) Ronaldo Zülke
Deputado(a) Gilmar Sossella Deputado(a) Silvana Covatti
Deputado(a) Giovani Cherini Deputado(a) Stela Farias
Deputado(a) Iradir Pietroski Deputado(a) Zilá Breitenbach

II. Equipe Técnica
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Assessora Técnica
Claudia Vaz Pinto

Assessoria de Comunicação e Jornalística
Rodrigo Emilio Mota

Secretária 
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Gabinete do Deputado Mauro Sparta

III. Metodologia
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O Presidente da Comissão Especial para realizar o diagnóstico e avaliação 
da rede de Saúde do Estado visitou ou fez Audiências Públicas em todas as 19 
Coordenadorias  Regionais  de  Saúde  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  No 
próximo capítulo consta o Cronograma da Comissão. As Audiências Públicas e 
as Visitas Técnicas foram realizadas na cidade sedes de cada CRS, salvam os 
casos citados abaixo.

Na 10ª e na 7ª CRS do Estado foram feitas mais de uma visita técnica, pois 
o distanciamento entre os municípios destas regiões causa grande dificuldade 
ao o atendimento da população. 

Por suas peculiaridades a 18ª CRS, que abrange a região do Litoral, recebeu 
uma atenção especial, pois anualmente no verão recebe um fluxo de veranistas 
e  turistas  20  vezes  maior  que  a  população  residente.  Ressaltamos  que  o 
Governo  do  Estado  executa  uma  estratégia  especifica  para  atender  as 
necessidades desta região - OPERAÇÃO VERÃO.

Para  coleta  de  dados,  foi  encaminhado  a  todas  as  CRS  do  Estado 
questionários para serem distribuídos aos Hospitais e Postos de Saúde,  e aos 
Gestores  das  Secretarias  de  Municípios.  Em  anexo  consta  o  modelo  dos 
questionários.

Tem-se como estimativa que o Estado possui 229 hospitais filantrópicos –
56%, e 118 hospitais públicos e privados – 44%. Para realizar a avaliação e 
diagnóstico deu-se prioridade visitar os Hospitais Filantrópicos e Públicos.

Foram  visitados  a  grande  maioria  dos  hospitais  referência  destas 
Coordenadorias ou os hospitais que priorizam o atendimento no Sistema Único 
de Saúde. 38 hospitais foram visitados por esta comissão representando 9% 
dos hospitais do Estado.

Também foram usados como fonte para obtenção de alguns dados os sites 
da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul www.saude.rs.gov.br , 
o  site  do  Banco  de  Dados  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  DataSuS 
www.datasus.gov.br  e  o  Site  CnesNet  –  Secretaria  de  Atenção  a  Saúde 
www.cnes.datasus.gov.br.

IV. Cronograma
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DATA HORÁRIO LOCAL
21/12/2009
sexta-feira

10:00 Audiência Pública em Porto Alegre (1ª e 2ª CRS)

07/Janeiro
quinta-feira

08/Janeiro 
sexta-feira

14:00

09:00

Visita Técnica em Bagé (7ª CRS)

Visita Técnica em Santana do Livramento (10ª CRS)

14/Janeiro 
quinta-feira
15/Janeiro 
sexta-feira

9:00

10:00

Visitas Técnicas em Palmeira das Missões (15ª CRS)

Visita Técnica em Frederico Westphalen (19ª CRS)

21/janeiro 
quinta 
22/Janeiro 
sexta-feira

14:00
9:00
14:00
9:00

Visita Técnica em Lajeado (16ª CRS)
Visita Técnica em Cruz Alta (9º CRS)
Visita Técnica em Ijuí (17ª CRS)
Visita Técnica em Erechim (11ª CRS)

29/janeiro
sexta-feira

10:00
14:00

Visita Técnica em Torres (18ª CRS)
Visita Técnica em Tramandaí (18ª CRS)

05/fevereiro 
sexta-feira

9:00 Audiência Pública em Passo Fundo (6ª CRS)

12/fevereiro 
sexta-feira

9:00 Visita Técnica em Cachoeira do Sul (8ª CRS)

19/fevereiro 
sexta-feira

10:00
14:00

Visita Técnicas em Santa Rosa (14ª CRS)
Audiência Pública em Santo Ângelo (12º CRS)

26/fevereiro
sexta-feira

9:00 Visita técnica em Santa Cruz do Sul (13ª CRS)

1/março 
segunda-
feira

10:00 Audiência Pública em Tramandaí (18ª CRS)

05/março 
sexta-feira

9:00 Visita Técnica em Santa Maria (4ª CRS)

08/março 9:00 Visita Técnica em Pelotas (5ª CRS)
11/março 
sexta-feira

9:00
14:00

Visita Técnica em Alegrete (10ª CRS)
Visita Técnica em Uruguaiana (10ª CRS)

14/março 
segunda-
feira

19:00 Audiência Pública em Caxias do Sul (3ª CRS)

V. Dados da Saúde
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III. I. No Brasil

Abaixo relacionamos algumas tabelas para visualização dos dados referente à 
saúde no Brasil.

Análise do financiamento da Saúde no Brasil:

Receita % da Saúde por Esfera de Governo
Brasil – 1980-2006 / SIOPS + MS
ANO % 

UNIÃO
% ESTADOS % 

MUNICÍPIOS
1980 75,00 17,80 7,20
1995 63,80 18,80 17,14
2000 59,74 18,53 21,73
2001 56,17 20,67 23,16
2002 53,11 21,64 25,25
2003 50,69 22,80 25,24
2004 51,14 23,62 25,24
2005 50,64 24,48 24,98
2006 46,70 26,12 27,18
Fontes: MS-SPO-MS-SIOPS-ANS-IBGE-POF-ESTUDOS-GC., estimada 
renuncia fiscal de R$ 8,7 BI- Dep. Fed. Darcisio Perondi - Coord. Frente 
Parlamentar de Saúde 2008

Análise dos Gastos em Saúde no Brasil:

Setor Público
140 milhões de brasileiros

Setor Privado
40 milhões de 
brasileiros

R$103,3 Bilhões
Federal, Estadual e Municipal

R$112 Bilhões

R$ 735,71 Ano/habitante
61,31 mês

R$2.800,00
Ano/habitante
233,33 mês

Fontes: MS-SPO-MS-SIOPS-ANS-IBGE-POF-ESTUDOS-GC., estimada 
renuncia fiscal de R$ 8,7 BI- Dep. Fed. Darcisio Perondi - Coord. Frente 
Parlamentar de Saúde 2008
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Análise dos Hospitais no Brasil:

Hospitais 
Públicos

Federal 40
Estadual 605
Municipal 2.100

2.745

Hospitais 
privados

Sem Fins 
Lucrativos

2.000

Lucrativos 2.943

4.943

Hospitais Universitários e de Ensino 127 127

Total 7.815
               Fonte: Federação das Santas Casas do RS

Análise dos Hospitais na Região Sul:

Unidades Filantrópicos% Públicos 
e 
Privados

% Total %

RS 229 56 188 44 427 100

SC 131 60,984 39,1215 100

PR 85 28,3381 81,7466 100

Total 445 43 599 56,81.054100

               Fonte: Federação das Santas Casas do RS

Análise Investimento X PIB:

Investimento em relação ao PIB

Brasil
3,2%

Argentina
5,1%

Cuba
6,2%

Alemanha
8,1%

Fonte: Federação das Santas Casas do RS
Em 2008 o investimento passou para 3,6% do PIB.
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A Fonte de Recursos do SUS: 
Federal - RS 54,7 Bilhões = orçamento aprovado 2009

(12,5% a mais que em 2008)

Abaixo, a relação das Emendas da Bancada Gaúcha e os valores aprovados 
no Orçamento de 2010 para a área da Saúde:

 Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Aquisição de 
Equipamentos – R$ 62,9 milhões;

 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde – Centro de 
Atenção Psicossocial/CAPs – Reforma, Equipamento e Material Permanente 
– R$ 11,1 milhões;

 Estruturação  do  Hospital  Geral  Público  de  Alta  Complexidade  no  Litoral 
Norte do Estado – R$ 5,5 milhões;

 Implantação do Hospital Público do Norte – R$ 13,9 milhões; 
 Reforma do Hospital Santa Clara – Irmandade Santa Casa de Misericórdia 

em Porto Alegre – R$ 27,9 milhões;
 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde em Santa 

Maria – R$ 4,1 milhões;

VII. II.  No Rio Grande do Sul

Fonte de Recurso

Estadual: Receita Estadual Líquida R$15.224.353.903,00 - Mais de 15 
bilhões

 Soma de todas as aplicações na Secretaria Estadual de saúde: 
R$1.839.093.014,00 + 12 milhões Coredes.

Observações:
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 R$ 283.950.191,00 – Assistência médica do IPERGS (não obedece ao 
princípio de Universalidade do SUS)

 R$ 553.177.572,00 – Demais aplicações em Saúde ?– manutenção hospitais 
Brigada Militar, Corsan, Prosan, etc?, (não obedece ao princípio de 
Universalidade do SUS)

 Artifício: R$1.836.095.014 representam 12,06% do orçamento de 
R$15.324.353.903,00. Está dentro da Lei.

 Realidade: somente R$ 956.411.150,00 são aplicados em ações Universais 
do SUS = 6,28%

Fonte de Recursos Sus:

Estado R$ Per capita

Gastos saúde Geral 
(incluindo IPERGS, 
Brigada...)

1.839.093.014,00 para 
10.582.840 habitantes

R$ 173,50 ano
R$ 14,45 mês

Gastos Saúde SUS 956.411.150,00
para 10.582.840 
habitantes

R$ 90,36 ano
R$ 7,53 mês

Dados de referencia  per capita  mensal de um Plano de Saúde Particular 
(25-30 anos): R$ 110,00

Hoje se sabe que apenas 10 Estados Brasileiros aplicam efetivamente 12% 
de suas receitas próprias em saúde.  O Rio Grande do Sul ao longo da sua história 
administrativa  nunca  aplicou  efetivamente  o  percentual  recomendado  pela 
Constituição Federal.

 REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE:
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ESF (estratégias de Saúde na Família)R$ 77 milhões

Gerenciamento ações judiciaisR$ 55 milhões

Medicamento atenção básica p/ 
municípiosR$ 28 milhões

Medicamentos de alto custoR$ 86 milhões



É  uma diretriz  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  programa  estruturante  do 
governo gaúcho e orienta a descentralização das ações e serviços de saúde  para 
os municípios  e  negociação e pactuação entre os gestores.

META PACTUADA PELA SES COM O GOVERNO ESTADUAL ATÉ DEZEMBRO 2010:

Dotar  todas  as  19  regiões  de  Saúde  de,  no  mínimo,  3  áreas  de  Alta 
complexidade e 8 de média complexidade, conforme especificidades regionais;

Regular as referências através de Centrais de regulação;

Apoiar  os hospitais  para aumento da oferta  de serviços  estratégicos  aos 
municípios.

TERRITÓRIO MUNICIPAL:

Unidade Básica de Saúde com as clínicas básicas
Pronto  atendimento  24  h;  Sala  de  imunização;  Equipo  odontológico;  Auto 
suficiente em Atenção Primária à Saúde e ações básicas de vigilância em saúde; 
Aparelho de ECG; No mínimo, posto de coleta para exames laboratoriais.

TERRITÓRIOS SANITÁRIOS:

REGIÃO DE SAÚDE - Autosuficiência em assistência hospitalar e serviços de 
Média Complexidade disponibilizados p/ a região.

MACRORREGIÃO  DE  SAÚDE  -  Autosuficiência  em  serviços  de  Média 
Complexidade,  de  maior  densidade  tecnológica  e  em  serviços  de  Alta 
Complexidade.

MACRORREGIÕES DE SAÚDE DO RS (7)

Metropolitana - 88 municípios, 4.713.346 hab.
Sede: Porto Alegre (1ª 2ª e 18ª CRS);

Centro-Oeste - 44 municípios, 1.109.469 hab.
Sede: Santa Maria - (4ª e 10ª CRS);

Missioneira - 78 municípios, 823.857 hab.
Sede: Ijuí (9ª, 12ª, 14ª e 17ª CRS);
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Norte - 143 municípios, 1.197.774 hab.
Sede: Passo Fundo (6ª, 11ª, 15ª e 19ª CRS);

Serra - 48 municípios, 1.054.147 hab.
Sede: Caxias do Sul (5ª CRS);

Sul - 28 municípios, 1.050.038 hab.
Sede: Pelotas (3ª e 7ª CRS);

Vales - 67 municípios, 906.583 hab.
Sede: Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado (8ª, 13ª e 16ª CRS).

Total: 496 Municípios – 10.855.214 hab (IBGE 2008)

DENSIDADE  POPULACIONAL  P/  SERVIÇOS  REGIONALIZADOS  DE  ALTA 
COMPLEXIDADE:

 Nefrologia - 200 mil hab. Cirurgia vascular;
 500 mil hab Cirurgia cardio vascular;
 600 mil hab Procedimentos endovasculares;
 2,5 milhões hab Traumato ortopedia;
 700 mil hab Neuro cirurgia;
 800 mil hab Reabilitação física e auditiva;
 1  milhão hab cada. Reabilitação visual;
 2.7 milhões hab. Oncologia;
 1.000 casos novos ano Queimados;
 2.7 milhões Oftalmologia - 200 mil hab.

UNIDADES ESPECIALIZADAS DE ALTA COMPLEXIDADE NO RIO GRANDE DO SUL:

27 Unidades de oncologia;
70 Unidades de Nefrologia;
19 Unidades de Neurologia;
31 Unidades de Oftalmologia;
18 Unidades de Traumato;
16 Unidades Coronárias;
29 Hospitais com Leitos Gestante Alto Risco;
76 Hospitais com Leitos de UTI.

LEITOS DE UTI NO RIO GRANDE DO SUL:

Total do RS: 1374 leitos UTI 
Sendo 661 leitos de UTI Adulto; 185 leitos de UTI Pediátricos, 350 leitos de UTI 
Neonatais e 178 leitos de UTI Tipo I sem classificação.
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Porto Alegre: 583 leitos UTI
Interior: 791 leitos de UTI

INTERNAÇÕES:

INTERNAÇÕES DO RS/ 2008 TOTAL GERAL DO RS - 715.805 - R$630.596.009,48 
TOTAL POA – 174.305 – R$237.013.181,41

Do  total  de  internações  em  Porto  Alegre,  92.171  são  atendimentos  a 
pacientes residentes na mesma; sendo que os demais 82.134 são de pacientes 
oriundos de outros municípios ou Estados.

ALGUNS EXAMES ESPECIALIZADOS RS - 2008

ULTRASSONOGRAFIA - RS: 417.919
Porto Alegre: 120.901
Interior: 297.018

TOMOGRAFIAS – RS: 109.959
Porto Alegre: 49.400
Interior: 60.559

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - RS: 14.959
Porto Alegre: 7.218
Interior: 7.741

MAMOGRAFIA - RS: 172.183
Porto Alegre: 50.867
Interior: 121.316

PACTUAÇÕES

Porto Alegre pactuou com os  demais municípios o  percentual de 30%   dos 
atendimentos ambulatoriais para a macrometropolitana e 15 % para o Interior do 
Estado.

REGULAÇÃO ASSISTENCIAL NO SUS

Objetivo: Ação global que incide sobre o sistema de saúde e os prestadores 
de serviços de modo a orientar uma produção  eficiente, eficaz e efetiva de ações 
e  serviços  de  saúde,   contribuir  para  a  melhoria  do  acesso  com  equidade, 
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integralidade,  qualidade,  resolubilidade  e  humanização  no  atendimento   aos 
usuários.

Inclui:  O  acompanhamento  da  organização  do  sistema  de  saúde,  a 
contratualização/cadastro dos prestadores de serviços, reformulação das atividades 
de  acompanhamento  controle,  avaliação  e  auditoria  e  o  desenvolvimento  de 
protocolos assistenciais, assim como a Regulação do acesso assistencial  por meio 
dos complexos reguladores.

Todos os municípios devem organizar dentro de seu território a regulação 
do acesso. Nem todos terão Complexos reguladores, mas todos devem regular o 
acesso dos usuários aos serviços de saúde.  

Os  municípios  devem  organizar  sua  rede  básica,  com  solicitações 
padronizadas, por protocolos para exames, medicamentos e internações. Desenhar 
os  fluxos  de  atendimento  dentro  do  município  e  fora  dele.  O  município  é  o 
autorizador de serviços e deve regulá-los.

O Estado é responsável pela Regulação das referencias intermunicipais que 
estejam sob sua gestão.

A abrangência e gestão das Centrais de Regulação devem ser pactuadas e 
operadas  solidariamente  entre  o  Estado  e  municípios,  cfe  Portaria  MS/  GM 
399/2006.

O Estado implantou seu Complexo Regulador da Urgência  Emergência,  dos 
Transplantes e dos leitos  Hospitalares ( UTI) No Complexo Partenom em POA.

VIII. Diagnóstico e Avaliação da Rede de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul

Conforme  citamos  anteriormente,  os  questionários  encaminhados  aos 
delegados das CRS visualizado junto aos documentos anexados a este relatório. 
Os questionários deveriam ser preenchidos e encaminhados a esta Comissão 
para que pudéssemos ter dados significativos da Rede de Saúde do Estado.

A  cópia  destes  questionários  será  entregue  a  Comissão  da  Saúde  da 
Assembléia Legislativa para que possam ser usados em outros trabalhos feitos 
por esta casa. 
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Na presente data já possuímos em nossos arquivos uma pasta com 171 
questionários preenchidos, 102 questionários encaminhados pelos municípios e 
69 questionários encaminhados pelos Postos de Saúde e Hospitais. 

Mediante  o  material  existente  e  a  agenda  cumprida  por  esta  Comissão, 
colocaremos  abaixo  os  dados  relevantes  da  avaliação  e  do  diagnosticado 
aberto por Coordenadoria.  

Consta nos documentos anexos a este relatório a ata de todas as Audiências 
Públicas.

   

VIII. I. 1ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: PORTO ALEGRE

AUDIÊNCIA PÙBLICA 21-12-2009
Delegada: Silene Auler

Adjunto: Carlos Newton Gonçalves Munhoz
Fazem  parte  desta  coordenadoria  24  municípios:  Alvorada,  Araricá, 
Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Glorinha, 
Gravataí, Iviti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo 
Hamburgo, Portão, Porto Alegre, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, São 
Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão.
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População estimada da 1ª Coordenadoria: 3.660.871

Na Audiência Pública realizada no dia 21 de dezembro de 2010 foi dada grande 
importância ao sistema de referência e contrarreferência utilizado pelo SUS. Sua 
eficácia  foi  discutida  exaustivamente,  pois  nestas  CRS  encontra-se  a  mais 
expressiva tecnologia de alta e media complexidade do Estado. E os hospitais mais 
bem aparelhados e com maior numero de leitos e serviços a disposição no sistema 
único  de  saúde;  aliado  a  isto  o  maior  potencial  de  recursos  humanos 
especializados encontra-se nesta região.

Foi  abordada  com intensidade  a  necessidade  de  implementar  melhor,  a 
política  de  saúde  descentralizada,  regionalizada,  montando  a  melhor  estrutura 
possível nas 7 macro regionais. Também foi enfatizada a premência em aprimorar 
o acesso a baixa e media complexidade, que se torna importante, pela quantidade 
de consultas e ou procedimentos ambulatoriais demandadas. Estas providências 
irão  diminuir  as  transferências  desnecessárias  e  haverá  um  menor  gasto  de 
transporte pelas prefeituras.

O Presidente desta comissão visitou os Hospitais: HPS - Pronto Socorro de 
Porto  Alegre,  Hospital  Vila  Nova,  Hospital  Parque  Belém,  Hospital  Conceição, 
Hospital de Clínicas e o Hospital Presidente Vargas.

Número de Hospitais da 1ª Coordenadoria: 42
Número de Leitos: 11.512
Especialidades: todas
Possui UTI: sim, possui UTIs especializadas

Prioridades da 1ª Coordenadoria:
• Aprimorar o processo de regionalização para diminuir a demanda do interior 

na capital.
• Oferecer serviços de telemedicina;
• Organizar e racionalizar o modelo de referência e contrarreferência;
• Qualificar os hospitais de retaguarda as emergências;

VIII. II. 2ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: PORTO ALEGRE

AUDIÊNCIA PÚBLICA 21-12-2009
Delegada: Márcia Terra Flores

Adjunto: Paulo Azeredo
Fazem  parte  desta  coordenadoria  41  municípios:  Arambaré,  Arroio  dos 
Ratos, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá, Camaquã, Cambará do Sul,  Cerro 
Grande do Sul, Charqueadas, Chuvisca, Dom Feliciano, Eldorado do Sul, General 
Câmara,  Guaíba,   Igrejinha,    Mariana  Pimentel,  Minas  do  Leão,  Parobé,  São 
Francisco de Paula,  São Jerônimo,   São José do Sul,  Sentinela  do Sul,  Sertão 
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Santana,   Riozinho,  Rolante,   Taquara,  Três  Coroas,  Triunfo,   Tapes, Barão, 
Brochier,  Capela  de  Santana,  Harmonia,Maratá,  Montenegro,  Pareci  Novo,  São 
José do Hortêncio, São Pedro da Serra, São  Sebastião do Caí, Tupandi, Salvador 
do Sul, São José do Sul.
População estimada da 2ª Coordenadoria: 776.028

Esta CRS é composta por 41 municípios. Seus hospitais de maneira geral 
não  têm  credencial  de  alta  complexidade  gerando,  portanto  transferência 
principalmente  para  capital  causando como conseqüência  acumulo  de  afluxo  e 
dificuldade de internações e realização de exames mais complexos.

É necessário investimento em hospitais regionais, para diminuir a demanda 
sobre a 1 CRS ou então investir mais em infra-estrutura nos hospitais referenciais.

Número de Hospitais da 2ª Coordenadoria:21
Número de Leitos SUS: 1179
Especialidades: várias
Possui UTI: Geral

Prioridades da 2ª Coordenadoria:
• Alta complexidade em traumatologia, neurocirurgia e pediatria.

VIII. III. 3ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: PELOTAS

VISITA TÉCNICA DIA 08-03-2010
Delegada: Kátia Torres Hoffman

Adjunto: Sami Antônio de Carvalho
Fazem parte desta coordenadoria 22 municípios: Amaral Ferrador, Arroio do 
Padre,  Arroio  Grande,  Canguçu,  Capão  do  Leão,  Cerrito,  Chuí,  Cristal,  Herval, 
Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, 
Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, São José do 
Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu.
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População estimada da 3ª Coordenadoria: 881.676 habitantes

O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 3ª 
Coordenadoria de Saúde e fez visita a dois hospitais que atendem pelo SUS.

Diagnóstico  do  HSFP  –  Pronto  Socorro: Material  sucateado;  não  é 
credenciado  como  pronto-socorro;  atende  mais  de  300  pessoas  por  dia; 
emergência  com capacidade para 7 pacientes,  no momento da visita  havia  16 
pacientes;  possui  projeto  para  mais  7  leitos  de  emergência;  queixa  de 
remuneração insuficiente por parte dos profissionais.

Diagnóstico do Hospital Santa Casa de Pelotas: 60% do atendimento é feito 
pelo SUS; possui  245 leitos;  possui  projeto de um novo Bloco Cirúrgico e UTI 
Geral; desde agosto de 2008 todos os atendimentos de traumatologia passaram a 
ser feitos em Pelotas e não mais em Rio Grande; hoje atendem mais de 3.600 
pacientes  por  mês,  mas  dependem  de  recursos  para  melhoria  das  obras  da 
Traumatologia.

Número de Hospitais da 3ª Coordenadoria: 21
Número de Leitos SUS: 2022
Especialidades: Todas
Possui UTI: Adulta, Neonatal e Pediátrica.

Prioridades da 3ª Coordenadoria:
 Pronto Socorro Regional
 Conclusão da área física de traumatologia no Hospital Santa Casa de Pelotas

VIII. IV. 4ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: SANTA MARIA

Visita Técnica dia 05-03-2010
Delegado: Celso Celeprin
Adjunta: Claudete Lopes

Fazem parte desta coordenadoria 31 municípios: Agudo,Cacequi, Capão do 
Cipó,  Dilermando  de  Aguiar,  Dona  Francisca,  Faxinal  do  Soturno,  Formigueiro, 
Itaara, Ivorá, Jaguari, Jarí, Júlio de Castilhos, Mata, Nova Esperança do Sul, Nova 
Palma,  Paraíso  do  Sul,  Pinhal  Grande,  Quevedos,  Restinga  Seca,  Santa  Maria, 
Santiago, São Francisco de Assis, São João do Polësine, São Martinho da Serra, 
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São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins,Toropi, Unistalda 
e Vila Nova do Sul.
População estimada da 4ª Coordenadoria: 559.265 habitantes

O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 4ª 
Coordenadoria de Saúde e fez a visita a dois hospitais que atendem pelo SUS.

Ressaltamos os temas relevantes abordados na reunião com o delegado e 
técnicos da 4ª coordenadoria:

 Estão trabalhando os indicadores de média e alta complexidade;
 Já  trabalham  com  o  PSF  a  questão  da  gestão  para  ver  a 

resolutividade do Programa;
 A Coordenadoria esta fazendo a fiscalização dos medicamentos nas 

farmácias populares e nas farmácias dos hospitais;
 Estão  dando  prioridade  ao  Programa  Federal  Vigiagua,  fazendo 

levantamento  da  contaminação  das  águas  subterrâneas  e 
investigando  o  tratamento  adequado  da  água,  a  limpeza  dos 
reservatórios e sua periodicidade.

Diagnóstico do Hospital  Casa de Saúde: Atende 100% SUS possuem 273 
contratualizações; 15 leitos masculinos de usuários do Crack; projeto para leitos 
femininos para usuária do Crack; possuem 96 leitos que atendem média e baixa 
complexidade, não possuem CTI, possuem 120 funcionários mais 45 funcionários 
cedidos  do  hospital  de  Caridade.  O  Hospital  possui  60  leitos  desocupados 
precisando de reforma.  Possuem apenas  o serviço  de RAIO-X e deve iniciar  o 
serviço de mamografia, necessitam como prioridade do serviço de tomografia. Não 
possuem UTI pediátrica, mas com aporte financeiro podem reformar a área da UTI 
geral que possuem 10 leitos adultos.  Necessita de aporte financeiro para melhoria 
dos serviços hospital. Será instalada próximo ao hospital uma Unidade de Pronto 
Atendimento –UPA Porte III.
Diagnóstico do Hospital  Universitário: O Hospital  Universitário  atende alta 
complexidade além de possuir quase todas as especialidades por ser um hospital 
escola. 

Número de Hospitais da 4ª Coordenadoria: 8 particulares e 20 que atendem 
SUS
Número de Leitos SUS: 1.052 leitos
Especialidades: TODAS
Possui UTIs: Adulto, Neonatal e Pediátrica 
Prioridades da 4ª Coordenadoria:

 O hospital Casa de Saúde possui dois andares desativados, necessitando de 
aporte financeiro para melhoria da infra-estrutura; o serviço de imagem é 
deficiente e necessita de um aparelho de tomografia.

 Alta complexidade em Neurologia – Neurocirurgia;
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 Necessidade de leitos e de comunidades terapêuticas para tratamento da 
dependência química.

VIII. V. 5ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: CAXIAS DO SUL

AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 15-03-2010
Delegado: Eduardo Horn Yotti

Adjunta: Solange Sonda
Fazem parte desta coordenadoria 50 municípios:  Alto Feliz, Antônio Prado, 
Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Bom Jesus, Bom Princípio, Campestre da Serra, 
Canela, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Esmeralda, Fagundes Varela, Farroupilha, 
Feliz,  Flores  da  Cunha,  Garibaldi,  Gramado,  Guabiju,  Guaporé,  Ipê,  Jaquirana, 
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Linha Nova, Monte Alegre dos Campos, Monte belo do Sul, Muitos Capões, Nova 
Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Prata, Nova Roma do 
Sul, Paraí, Picada Café, Pinhal da Serra, Santa Tereza, São Jorge, São José dos 
Ausentes,  São  Marcos,  São  Vendelino,  União  da  Serra,  Vacaria,  Vale  Real, 
Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata.
População estimada da 5ª Coordenadoria: 1.041.963 habitantes

O  Presidente  da  Comissão  Especial  da  Saúde  em  virtude  da  Audiência 
Pública realizada nesta coordenadoria decidiu como parlamentar visitar o delegado 
da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde e dois hospitais que atendem pelo SUS. 

Em  documento  anexo  ao  relatório  possui  a  Ata  da  Audiência  Pública. 
Ressaltamos os temas relevantes abordados nesta Audiência: 

 A necessidade de um HPS para região da Serra;
 Déficit de leitos pediátricos e UTI adulta para atender os pacientes de 

toda a coordenadoria;
 Necessidade de leitos de drogadição;
 Solicitaram  que  seja  aprovada  e  cumprida  a  PEC  29  para  que 

melhore o investimento na saúde;
 As  deficiências  da  5ª  Coordenadoria  são  a  neurologia  e  a 

traumatologia;
 Necessitam  melhorar  a  qualidade  dos  serviços  da  baixa  e  média 

complexidade nas cidades adjacentes para que Caxias do Sul se torne 
referência na alta complexidade;

 Pedem  a  revisão  da  legislação  que  trata  da  contratualização  da 
saúde;

 Existe a carência de médicos em toda a região principalmente nos 
postos de saúde;

 Salientaram a preocupação com  problema da AIDS no Estado, onde 
dos 11 dos 15 municípios com o maior índice de HIV no Brasil são 
municípios do Rio Grande do Sul;

 O  Hospital  Tachini  de  Bento  Gonçalves  possui  um  serviço  de 
hemodinâmica ainda não credenciado pelo SUS, este hospital possui 
316 leitos atendendo 60% de pacientes SUS;

 Foi  abordada  a  necessidade  de  um  planejamento  integrado, 
orientando diretrizes para melhor abordagem de estratégia da saúde.

Diagnóstico do Hospital Geral de Caxias: 241 leitos; serão abertos mais 136, 
sendo 10 leitos de UTI Adulto mais 36 leitos para dependentes de álcool e drogas.

Diagnóstico do Hospital  Pompéia: 180 leitos,  a capacidade de instalação x 
ocupação tem uma média de 114% de atendimento - superlotação, atende um 
maior número de pacientes idosos (co-morbidades); possui dificuldade de acesso 
ao atendimento básico; possui 10 leitos de UTI que são insuficiêncientes para a 
demanda do hospital; demanda reprimida de Cirurgias – neurologia, oncologia e 
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cardiologia.  Possui  serviço  de  diagnóstico  em Ecografia,  Tomografia,  Raio  X  e 
exames laboratoriais. Dentre as soluções apontadas pela diretoria do Hospital para 
melhorar a qualidade de atendimento citamos: Residência em Trauma; Acreditação 
Hospitalar –ONA; Reforma da área física do atual Pronto Socorro; Classificação de 
Risco-preconizado pela PNH; criação de um novo serviço de Pronto Socorro como 
infra-estrutura de apoio; criação de uma nova UTI.

Número de Hospitais da 5ª Coordenadoria: 22
Número de Leitos SUS: 1409
Especialidades:  Urologia,  Pneumologia,  Clínico  Geral,  Buco-maxilo-facial, 
Oftalmologia,  Cardiologia,  Cirurgia  Geral,  Neurologia,  Traumatologia,  nefrologia, 
plástica,  otorrino,  ginecologia,  psiquiatria,  gastro,  tórax,  vascular,  cabeça  e 
pescoço. 
Possui UTIs: Adulta, Cardiológica, Neonatal e Pediátrica.

Prioridades da 5ª Coordenadoria:
• Alta complexidade em neurocirurgia e traumatologia;
• Leitos psiquiátricos;
• Abrir na Lei Orçamentária do Estado um valor para a construção do HPS 

Regional da Serra – Caxias do Sul.

VIII. VI. 6ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: PASSO FUNDO

AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 04-02-2010
Delegado: Fabiano Bolner

Adjunto: Everton Augusto da Rosa
Fazem  parte  desta  coordenadoria  58 municípios:  Água  Santa,  Almirante 
Tamandaré  do  Sul,  Alto  Alegre,  André  da  Rocha,  Barracão,  Cacique  Doble, 
Camargo, Campos Borges, Capão Bonito do Sul, Carazinho, Casca, Caseiros, David 

29



Canabarro, Ernestina, Espumoso, Gentil, Ibiaça, Ibiraiaras, Ibirapuitã, Lagoa dos 
Tre  Cantos,  Lagoa  Vermelha,  Lagoão,  Machadinho,  Marau,  Mato  Castelhano, 
Maximiliano de Almeida,  Montauri,  Mormaço,  Muliterno;  Não-Me-Toque,  Nicolau 
Vergueiro,  Nova Alvorada,  Paim Filho,  Passo Fundo, Pontão,  Sananduva, Santa 
Cecília do Sul, Santo Antônio do Palma, Santo Antônio do Planalto, Santo Expedito 
do Sul, São Domingos do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro, Serafina 
Corrëa,  Sertão,  Soledade,  Tapejara,  Tapera,  Tio  Hugo,  Tunas,  Tupanci  do Sul, 
Vanini, Victor Graeff, Vila Längaro e Vila Maria.
População estimada da 6ª Coordenadoria: 579.443 habitantes

O  Presidente  da  Comissão  Especial  da  Saúde  realizou  Audiência  Pública 
nesta coordenadoria.  Em documento anexo ao relatório possui a Ata da Audiência 
Pública. 

Ressaltamos os temas relevantes abordados nesta audiência:
 Priorizar o investimento da saúde – PEC 29;
 Melhorar a questão das emergências e do atendimento pré-hospitalar, não 

há infra-estrutura para atender a população de forma adequada;
 Necessidade de unidades intermediárias  para que seja feita a assistência 

inicial do paciente - UPAs; 
 Melhorar o pagamento dos atendimentos de baixa e média complexidade;
 Falta de recursos para remunerar bem os médicos que atendem a baixa e a 

média complexidade;
 Necessidade de melhorar a remuneração dos profissionais da saúde criando 

um plano de carreira,  isto  será  uma das  soluções  para que não haja o 
acumulo de pacientes em hospitais da Capital;

 Passo Fundo destina 19% do seu investimento para saúde;
 90% dos atendimentos no Hospital da Cidade e no Hospital São Vicente são 

atendimentos  eletivos  que  deveriam  ser  atendidos  na  rede  básica  dos 
municípios,  isto  traz  par  as  urgências  e  emergências  dos  hospitais  a 
superlotação; 

 Implantar de forma efetiva a saúde da família como uma estratégia nacional 
de forma funcional e que possa trazer resolutividade;

 Necessidade de construir novas unidades básicas de saúde nos municípios 
adjacentes;

 Cumprimento  das  normas  sanitárias  10 hospitais  passaram a  ser  pronto 
atendimento de urgência;

 Foram criados 50 leitos para tratamento de álcool  e drogadição na rede 
desta coordenadoria,  também foram investidos recursos nos hospitais  na 
alta complexidade para gestantes de alto risco;

 Dificuldades da região para o acesso ao serviço de otorrinolaringologia;
 Necessidade de alteração da portaria n° 1.102, tendo em vista que ela regra 

todos os parâmetros do Sistema Único de Saúde;
 Em Passo Fundo existe 60 agentes da saúde, porém há um déficit  para 

atender  a  demanda  do  município;  também  existe  problema  no 
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agendamento  das  consultas  (30% de  não  comparecimento  as  consultas 
médicas gerando fila de espera);

 Resolver  a  questão  da relação  pública-privada  no  atendimento  à  saúde; 
Assinar o Pacto pela Saúde.

Número de Hospitais da 6ª Coordenadoria: 31
Número de Leitos SUS: 1636
Especialidades: Todas
Possui UTIs: Adulto, Cardiológica, Neonatal, Pediátrica.

Prioridades da 6ª Coordenadoria:
• Investir mais recursos na baixa e media complexidade;
• Deficiência  de  médicos  principalmente  na  área  de  pediatria  e 

otorrinolaringologia.

VIII. VII. 7ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: BAGÉ

VISITA TÉCNICA DIA 07-01-2010
Delegado: Volmir Oliveira Silveira

Adjunta: Pámela Paz Carvalho
Fazem parte desta coordenadoria 6 municípios:  Aceguá,  Bagé,  Candiota, 
Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul
População estimada da 7ª Coordenadoria: 190.129 habitantes
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O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 7ª 
Coordenadoria de Saúde e fez visita a dois hospitais que atendem pelo SUS. Na 
reunião  na  7ª  Coordenadoria  estiveram  presentes  secretários  da  saúde  dos 
municípios da região, representantes dos hospitais e técnicos da área da saúde.

Ressaltamos os temas relevantes abordados nesta reunião:
 Dificuldade na contratação dos serviços do PSF e dos agentes da saúde;
 Priorizar o fortalecimento do Plano Estadual de Atenção Básica;
 Baixar o alto índice de mortalidade infantil que existe nesta coordenadoria; 

Dificuldade na transferência de pacientes de alta complexidade (Pelotas).
 Dificuldades com relação a referência e contra-referência;
 Falta de leitos para a população da região;
 Necessidade de novas UTI”s para os hospitais da região;

Diagnóstico do Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé: Possui UTI 
adulto, querem implantar UTI Neonatal. O hospital esta investindo na abertura de 
novos leitos,  e tem como projeto futuro uma ala com leitos  para dependência 
química.
 

Diagnóstico do Hospital Universitário da URCAMP: O hospital abriu as 
portas para a comunidade e mobilizou verbas para o hospital via consulta popular; 
o hospital tem como um dos objetivos a UTI adulto.

Número de Hospitais da 7ª Coordenadoria: 5
Número de Leitos SUS: 313
Especialidades: Clinico  Geral,  Ginecologia,  Nefrologia  urológica,  Ortopedia, 
Traumatologia,  Otorrinolaringologia,  Plástica,  Cardiologia,  Geriatria,Neurologia, 
obstetrícia, Pediatria, Psiquiatria, Anestesista e Tisiologia. 
Possui UTI: Adulta,Neonatal, Pediátrica 

Prioridades da 7ª Coordenadoria:
• UTI Neonatal

VIII. VIII. 8ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: CACHOEIRA DO SUL

VISITA TÉCNICA DIA 12-02-2010
Delegada: Rachel Félix

Adjunta: Flávia Assunpção
Fazem parte desta coordenadoria 12 municípios: Arroio do Tigre, Caçapava 
do  Sul,  Cachoeira  do  Sul,  Cerro  Branco,  Encruzilhada  do  Sul,  Estrela  Velha, 
Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Nova Cabrais, Passa Sete, Segredo Sobradinho.
População estimada da 8ª Coordenadoria: 206.369 habitantes
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O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 8ª 
Coordenadoria de Saúde e fez visita ao Hospital referencia que atende o Sistema 
Único de Saúde, Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. 

Ressaltamos os temas relevantes abordados nesta reunião: falta de recursos 
e investimentos aos pequenos municípios;

 Cachoeira possui gestão plena da saúde, é uma macro região que 
não possui hospital público apenas filantrópico. 

 A referência para região é o Município de Santa Maria que bloqueia 
os atendimentos para as outras cidades;

 1100 pessoas são transportadas por mês para consultas em outras 
cidades (Santa Cruz - Lajeado - Rio Grande - Porto Alegre) sendo que 
1/3 são acompanhantes, tendo que disponibilizar 2 micros, 1 ônibus 
e 1 carro.

 A região possui  apenas 2 otorrinolaringologistas que não atendem 
pelo SUS.

Diagnóstico do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul: 
Atendem 70% pelo Sistema Único de Saúde; o hospital possui 106 anos, 196 leitos 
sendo 1 UTI adulto com 8 leitos e 1 UTI neonatal com 8 leitos; possuem 14 leitos 
psiquiátricos; não possui hospital de ensino o que trás uma falta de profissionais. 
Tramita processo para adquirir alta complexidade em neurocirurgia, traumatologia. 
Possui alta complexidade em oncologia. Possui serviços de tomografia, radiologia e 
ecografia e buscam investimentos para os serviços de ressonância magnética e 
mamografia.

Número de Hospitais da 8ª Coordenadoria: 8
Número de Leitos SUS: 409
Especialidades: cirurgia geral, obstetrícia clínica, pediatria, psiquiatria, tisiologia, 
cardiologia, ginecologia, oncologia, neurologia, hematologia, nefrourologia.
Possui UTI: Adulto e Neonatal

Prioridades da 8ª Coordenadoria:
• Necessitam  de  profissionais  para  o  atendimento  em  Traumatologia  e 

Otorrinolaringologia. 
• Necessidade que seja resolvido o problema das transferências dos Pacientes 

de Alta Complexidade para (Santa Maria).
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VIII. IX. 9ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: CRUZ ALTA

VISITA TÉCNICA DIA 22-01-2010
Delegado: Jorge Eduardo Fonseca dos Santos

Adjunto: Jurandir Hermônio de Matos
Fazem parte desta coordenadoria 13 municípios: Boa Vista do Cadeado, Boa 
Vista  do  Incra,  Colorado,  Cruz  Alta,  Fortaleza  dos  Valos,  Ibirubá,  Jacuizinho, 
Quinze de Novembro, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí,  Santa Bárbara do Sul, 
Selbach e Tupanciretã.
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População estimada da 9ª Coordenadoria: 99.291 habitantes

O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 9ª 
Coordenadoria de Saúde e visitou o Hospital de Caridade Vicente de Paulo.

Ressaltamos os temas relevantes abordados na reunião com o delegado, 
técnicos  da  saúde  e  secretários  dos  municípios  que  fazem  parte  desta 
coordenadoria:

 O aparelho de tomografia do Hospital  Vicente de Paulo ainda não 
está credenciado;

 Existe fila  de espera para cirurgias  eletivas;  grande fila  de espera 
para RAIO X; 

 Necessitam de cirurgias de obesidade mórbida;
 Solicitam a realização do Pacto pela Saúde;
 Necessitam  de  uma  UTI  neonatal  para  reduzir  o  índice  de 

mortalidade infantil; 
 Reclamam  do  tempo  de  espera  na  referencia  para  atender  a 

demanda;
 4  hospitais  da  região  possuem  leitos  de  psiquiatria  mas  não  é 

suficiente  para  atender  a  demanda  reprimida  de  leitos  de 
dependência química pelo advento do CRACK; 

 O Município de Cruz Alta investe 19,5% do seu orçamento na saúde;
 Solicitam que seja cumprido o financiamento da saúde PEC-29,
 Necessitam de mais cotas para atender a demanda do pré-natal;
 Cruz Alta receberá uma UPA.

Diagnóstico do Hospital São Vicente de Paulo:  O diretor administrativo do 
Hospital São Vicente de Paulo comunicou que em duas semanas o aparelho de 
tomografia vai começar a funcionar. O hospital possui 138 leitos, 10 leitos de UTI 
adulto e 12 intermediários, bloco cirúrgico com 4 salas; não possuem SAMU salvar 
que é uma das grandes necessidades do Hospital.  O hospital  está em fase de 
expansão  tornando-se  referencia  em  traumatologia,  neurocirurgia,  oncologia, 
transplante renal e transplante de córnea.  

Número de Hospitais da 9ª Coordenadoria: 10
Número de Leitos SUS: 305
Especialidades: Traumatologia, oncologia, neurologia e urologia.
Possui UTI: Adulto

Prioridades da 9ª Coordenadoria:
• Leitos psiquiátricos e dependência química;
• Aparelho de RAIOSX e Tomografia;
• UTI Neonatal.
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VIII. X. 10ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: ALEGRETE 

 VISITA TÉCNICA DIA 12-03-2010
VISITA TÉCNICA EM URUGUAIANA DIA 12-03-2010
VISITA TÉCNICA EM SANTANA DO LIVRAMENTO DIA 

08-01-2010
Delegada: Saionara Marques Almeida dos Santos

Adjunto: Bruno Oliveira de Souza
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Fazem parte desta coordenadoria 12 municípios: Alegrete, Barra do Quarai, 
Itaqui, Maçambara, Manoel Viana, Quarai, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, 
Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.
População estimada da 10ª Coordenadoria: 583.621 habitantes

O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 
10ª Coordenadoria de Saúde e visitou o Hospital  Irmandade da Santa Casa de 
Alegrete. Ressaltamos os temas relevantes abordados na reunião com a delegada 
e o Vereador Seleni Viana:

 O  hospital  de  São  Gabriel  possui  alta  complexidade  em 
traumatologia;

 Alegrete possui uma UTI nível II neonatal e UTI Adulto;
 Apontam como um dos problemas a falta de recursos humanos – 

profissionais da saúde e solicitam a criação de uma política salarial 
para todos os funcionários da saúde.

Também foram feitas visitas técnicas nas cidades de Uruguaiana e Santana 
do Livramento, motivados pela grande dificuldade na locomoção dos pacientes, 
face da distancia entre os municípios desta coordenadoria. 

O  Presidente  desta  Comissão  Especial  visitou  o  Hospital  Santa  Casa  de 
Santana do Livramento na data do dia 08 de janeiro de 2010, o hospital estava 
fechado mediante intervenção do Conselho Regional de Medicina. O Presidente da 
Associação  de  Industria  e  Comércio  de  Santana  do  Livramento  gerenciava  as 
reformas do Hospital, foi averiguada a precariedade da infra-estrutura do hospital, 
porem já estavam sendo feitas reformas nas alas dos leitos, do centro cirúrgico e 
neonatal. Havia na presente data uma estimativa da reabertura do Hospital para o 
final do mês de fevereiro. 

 Na cidade de Uruguaiana foi realizada a visita técnica ao Secretário 
Saúde do Município. Ressaltamos os temas relevantes abordados na 
reunião:

 Necessidade  de  mais  médicos  para  atuar  na  medicina  preventiva 
(PSF);

 Carência de profissionais na área da urologia, otorrinolaringologia e 
pediatria;

 Possuem  dificuldade  na  baixa  complexidade,  necessitando  de 
médicos com perfil social para trabalhar nos postos de saúde;

 O município investe 20% do seu orçamento na saúde. 
Também foi feita a visita técnica no Hospital Santa Casa de Caridade e nas 

futuras instalações da Casa de Geriatria.  

Diagnóstico  do  Hospital  Irmandade  da  Santa  Casa  de  Caridade  de 
Alegrete: 166 leitos, atende 80% SUS, possui 380 funcionários, estão reformando 
o bloco cirúrgico; 8 leitos UTI Adulto e 8 leitos neonatal; possuem serviços de 
tomografia,  ressonância magnética e mamografia.  O diretor Hospitalar  Dr.  João 
Alberto entregou ao Presidente da Comissão Deputado Mauro Sparta um oficio 
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solicitando alternativas para obtenção da CND - Certidão Negativa de Débitos. A 
cópia do Oficio encontra-se como documento anexo a este relatório.

Diagnóstico  do  Hospital  Santa  Casa  de  Caridade  de  Uruguaiana:  212 
leitos, 1 UTI adulto, 1 UTI neonatal, 1 UTI pediátrica; possui leitos psiquiátricos, 4 
salas  de  cirurgia,  1  pronto  socorro,  neurocirurgia  e  oncologia;   em  estado 
avançado de obras a futura unidade de Hemodinâmica em Cardiologia;  atende 
92% SUS; possui um excelente banco de sangue e serviço de fisioterapia.

Número de Hospitais da 10ª Coordenadoria: 7
Número de Leitos SUS: 764
Especialidades: todas
Possui UTI: Adulta, Neonatal e pediátrica.

Prioridades da 10ª Coordenadoria:
• Reabertura do Hospital Santa Casa de Livramento em sua Plenitude;
• Implantação do PSF em Santana do Livramento, hoje inexistente;
• Necessidade  de  profissionais  em  algumas  especialidades  (urologia, 

otorrinolaringologia e pediatria);
• Deficiência de recursos humanos; 
• Devido  a  grande  distância  entre  os  municípios  sugere-se  a  implantação  da 

telemedicina e UTI aeromóvel.

VIII. XI. 11ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: ERECHIM

 VISITA TÉCNICA DIA 23-01-2010
Delegada: Carolina Farina

Adjunto: Leonir Nadal
Fazem parte desta coordenadoria 31 municípios:  Aratiba, Áurea, Barão do 
Cotegipe, Barra do Rio Azul, Benjamin Constant do Sul, Campinas do Sul, Carlos 
Gomes, Centenário, Charrua, Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, 
Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, 
Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Paulo 
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Bento,  Ponte  Preta,  Quatro  Irmãos,  São Valentim,  Severiano  de  Almeida,  Três 
Arroios e Viadutos. 
População estimada da 11ª Coordenadoria: 222.482

O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 
11ª Coordenadoria de Saúde e visitou o Hospital Santa Terezinha de Erechim.

Ressaltamos os temas relevantes abordados na reunião com o delegado, 
secretários  de  saúde  dos  municípios,  prefeitos  e  vice-prefeitos  e  diretores  de 
hospitais: 

Foi  ressaltada  a  questão  da  alta  complexidade  em  traumatologia  e 
cardiologia  e  a  dificuldade  na  referência  e  contrarreferência.  Também  foi 
enfatizada a necessidade de consolidar o consórcio regional.

Diagnóstico do Hospital Santa Teresinha de Erechim: possui 180 leitos, 153 
leitos SUS, 8 leitos de CTI adulto,  7 leitos de CTI Pediátrico e 5 leitos de CTI 
neunatal, possui 4 salas de bloco cirúrgico, não possui ambulância para transplante 
e transporte de pacientes, possui emergência 24 horas, atendem em média 210 
pessoas por dia na emergência.

Número de Hospitais da 11ª Coordenadoria: 17 – 16 atendem SUS
Número de Leitos SUS: 554
Especialidades:  clinico  geral,  pediatria,  gineco-obstetra,  cirurgião  geral, 
traumato-ortopedia,  cardiologia,  oftalmologia,  otorrinolaringologia,  neurologia, 
cirurgião  pediátrico,  cirurgião  vascilar,  neurocirurgião,  cirurgião  torácico, 
anestesiologista, radiologista, hematologista, endoscopia, cirurgia bucomaxilofacial.
Possui UTI: Adulto, Neonatal e Pediátrico.

Prioridades da 11ª Coordenadoria: 
• Aparelho de ressonância magnética;
• Arco cirúrgico com intensificador de imagem;
• Aparelho eletroneuromiografia;
• Ampliação da área física do Hospital Santa Terezinha;
• Ampliação da emergência e leitos para dependentes químicos.

VIII. XII. 12ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: SANTO ÂNGELO

 AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 19-02-2010
Delegada: Nara Damião Makvitz

Adjunto: Carolina Picoli
Fazem  parte  desta  coordenadoria  25  municípios:  Caibaté,  Cerro  Largo, 
Dezesseis de Novembro, Entre-Ijuís, Eugênio de Castro, Garruchos, Guarani das 
Missões,  Itacurubi,  Mato  Queimado,  Pirapó,  Porto  Xavier,  Rolador,  Roque 
Gonzáles, Salvador das Missões, Santo Ângelo,  Santo Antônio das Missões, São 
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Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Pedro do Butiá, Sete de 
Setembro, Ubiretama e Vitória das Missões.
População estimada da 12ª Coordenadoria: 237.678

O Presidente da Comissão Especial  da Saúde fez Audiência Pública nesta 
coordenadoria. Em documento anexo segue a ata da audiência já publicada em 
diário oficial. 

Ressaltamos os temas relevantes abordados na Audiência Pública:
 O Hospital  Santo Ângelo esteve perto de fechar  suas portas,  mas 

hoje  trabalha  com superávit,  implantou  serviços  de  média  e  alta 
complexidade inclusive em traumatologia,  possui UTI neonatal que 
foi  inaugurada  ano  passado  e  também  possui  um  Centro  de 
Oftalmologia.  Carece de melhorias do atendimento da emergência. 
Estão construindo um novo pronto atendimento;

 Existe  uma  grande  preocupação  com  o  fechamento  do  Hospital 
Militar;

 A região precisa adquirir ambulâncias e equipamentos hospitalares, 
apresenta uma quantidade insuficiente de profissionais para atender 
a demanda da região;

 Priorizam  a  descentralização  da  saúde  como  uma estratégia  para 
acabar com o afogando dos hospitais em Porto Alegre;

 Todos os municípios da região possuem um sistema estruturado de 
atenção  básica,  mas  há  necessidade  de  fortalecer  o  micro  e  o 
hospital regional para que não fechem;

 A  Estratégia  da  Saúde  da  Família  –  atenção  básica  e  prevenção 
trouxeram aos municípios um grande gasto na realização de exames 
de diagnostico, hoje 90% dos municípios possuem a Estratégia da 
Saúde da Família;

 A referencia dos serviços de cardiologia é o hospital de Ijuí;
 O hospital São Luiz recebeu equipamentos do governo do Estado via 

consulta popular;
 A região possui problemas com endemias, principalmente nas áreas 

de fronteira – doenças como a febre amarela e dengue. O Governo 
do Estado organizou um curso em parceria com a Argentina sobre a 
saúde publica, será realizado dia 11 de março em São Borja;

 A coordenadoria esta trabalhando para conseguir uma UTI pediátrica;
 Santo Ângelo e São Borja possuem uma SAMU Salvar e uma UPA e 

outros municípios da região também serão beneficiados com novas 
UPAs; 

 Manifestam  a  necessidade  da  aprovação  da  Emenda  29  e  a 
elaboração de um plano de carreira para o SUS;

 Reclamam com a demora da regulação que é feita em Porto Alegre;
 Os representantes dos hospitais solicitaram que seja feito um REFIZ 

especial para o refinanciamento das dividas dos hospitais; 
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 Implantação de um plano de carreira para os servidores da saúde.

Número de Hospitais da 12ª Coordenadoria: 11
Número de Leitos SUS: 545
Especialidades: Todas
Possui UTI: Adulto, Neonatal.

Prioridades da 12ª Coordenadoria:
• Serviço de ressonância magnética;
• UTI pediátrica;
• Mais leitos de UTI adulto;
• Serviços de neurocirurgia;
• Alta complexidade em cirurgia bariátrica;
• Serviço de oncologia;
• Aparelho arco C para o Hospital Santo Ângelo;
• Ampliação dos serviços das centrais de leitos - aumentar o teto dos exames;
• Novo bloco cirúrgico para o Hospital Santo Ângelo.

VIII. XIII. 13ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: SANTA CRUZ DO SUL  

 VISITA TÉCNICA DIA 26-02-2010
Delegada: Liane Teresinha Schuh Pauli

Adjunto: Mariluci Inocência Reis
Fazem  parte  desta  coordenadoria  13  municípios:  Candelária,  Gramado 
Xavier,  Herveiras,  Mato Leitão,  Pântano Grande,  Passo do Sobrado,  Rio  Pardo, 
Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vele Verde, Venâncio Aires, Vera Cruz. 
População estimada da 13ª Coordenadoria: 300.261
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O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica como 
parlamentar por não ter sido feito requerimento para visita a esta coordenadoria. 
O Deputado reuniu-se com a delegada e visitou os Hospitais de Santa Cruz e o 
Hospital Ana Nery.

Ressaltamos os temas relevantes abordados na reunião com o delegado:
 O município de Santa Cruz do Sul aderiu a Gestão Plena do Sistema 

Único de Saúde em 1998 e vêm implementando ações que garantam 
a população um atendimento integral e acesso a todos os níveis de 
assistência;

 O Município de Santa Cruz possui 3 hospitais, dispondo de serviços 
de alta complexidade para as macros regiões da 8ª, 13ª e 16ª CRS. 
Dispõe de atendimento próprio nos Postos de Saúde, Estratégia da 
Saúde  da  Família,  Centro  Materno  Infantil,  Cemas,  Caps,  Capsia, 
Caps-AD, Atendimento Odontológico, 3 serviços de Urgência (um dos 
quais especializado em pediatria), possui UTI móvel;

 Na Região  todos  os  municípios  dispõem de atendimento  básico  e 
Programas de Atendimento á Família.  Os municípios  de Sinimbu e 
Vale do Sol contam com hospitais de pequeno porte e em Candelária, 
Rio  Pardo,  Venâncio  Aires  e  Vera  Cruz  estão  localizados  hospitais 
micro-regionais. Todos os hospitais da região são filantrópicos, porém 
nenhum com capacidade técnica para atendimento das urgências e 
emergências de alta complexidade;

 Necessidade da Implantação do Hospital Regional de Pronto Socorro. 
O projeto é um sonho de toda a região, atenderá a uma população 
mínima de  900.000 habitantes  dos  municípios  consorciados  e  dos 
demais  municípios  vinculados  da 8ª,  13ª  e 16ª  CRS,  suprindo  as 
deficiências na área do Sistema Público com manutenção consorciada 
e  100% SUS.  Será  anexado  ao  final  deste  relatório   a  cópia  do 
Projeto HPS Regional,  entregue ao Presidente desta comissão pela 
Secretária Executiva do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale 
do Rio Pardo – CISVALE. 

Número de Hospitais da 13ª Coordenadoria: 9
Número de Leitos SUS: 461
Especialidades:  otorrinolaringologia,  plastifica,  cirurgia  torácica,  cardiologia, 
psiquiatria,  pediatria,  obstetrícia,  pneumologista,  oncologia,  neurologia, 
hematologia,  cardiologia,  ortopedia,  traumatologia,  oftalmologia,  ginecologia  e 
bucomaxilofacial.
Possui UTI:  Adulto, Neonatal e Pediátrico.

Prioridades da 13ª Coordenadoria:
• Pronto Socorro Regional – (Santa Cruz do Sul)
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VIII. XIV. 14ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: SANTA ROSA  

 VISITA TÉCNICA DIA 04-02-2010
Delegado: Valdemar Fonseca

Adjunta: Leonora Barros
Fazem parte desta coordenadoria 22 municípios: Alecrim, Alegria, Boa Vista 
do Buricá, Campina das Missões, Cândido Godoi, Doutor Mauricio Cardoso, Giruá, 
Horizontina, Independência, Nova Candelária, Novo Machado, Porto Lucena, Porto 
Mauá, Porto Vera Cruz, Santa Rosa, Santo Cristo, São José do Inhacorá, São Paulo 
das Missões, Senador Salgado Filho, Três de Maio, Tucunduva e Tuparendi.
População estimada da 14ª Coordenadoria: 233.906 
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O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 
14ª Coordenadoria de Saúde e visitou o Hospital de Caridade de Santa Rosa

Diagnóstico do Hospital de Caridade de Santa Rosa: possui 70 leitos, UTI 
adulto,  20  leitos  psiquiátricos  e  dependência  química.  Enfrenta  problemas 
financeiros.

Número de Hospitais da 14ª Coordenadoria: 19
Número de Leitos SUS: 589
Especialidades:  pediatria,  clinico  geral,  gineco-obstetra,  cirurgião  geral, 
oftalmologista,  otorrinolaringologista,  anestesiologista,  radiologista,  ecografista, 
tomografista, traumato-ortopedia, psiquiatra.
Possui UTI: Adulto

Prioridades da 14ª Coordenadoria:
• Ampliar o acesso de procedimentos de média complexidade;
• Tornar o Hospital de Caridade e o Hospital Dom Bosco referência regional 

de alta complexidade;
• Necessitam  de  um  aparelho  de  Ressonância  Magnética  para  dentro  do 

hospital de Caridade.

VIII. XV. 15ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: PALMEIRA DAS MISSÕES

 VISITA TÉCNICA DIA 14-01-2010
Delegado: Paulo Roberto de Oliveira Fernandes

Adjunta: Edemar Barcelos
Fazem parte desta coordenadoria 26 municípios: Barra Funda, Boa Vista das 
Missões, Braga, Cerro Grande, Chapada, Dois Irmãos das Missões, Engelho Velho, 
Gramado dos Loureiros, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Miraguaí, Nova Boa Vista, 
Novo  Barreiro,  Novo  Xingu,  Palmeira  das  Missões,  Redentora,  Ronda  Alta, 
Rondinha, Sagrada Família, São José das Missões, São Pedro das Missões, Sarandi, 
Três Palmeiras e Trindade do Sul. 
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População estimada da 15ª Coordenadoria: 140.325

O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 
15ª Coordenadoria  de Saúde e visitou o Hospital  de Caridade de Palmeira  das 
Missões.

Ressaltamos os temas relevantes abordados pelo delegado adjunto Ademar 
Barcelos:

 Priorizou a criação de um hospital público federal ou Universitário;
 Enfatizou que um dos problemas graves na região é a má gestão dos 

hospitais. 
 Atribuiu aos hospitais de Ronda Alta e Jaboticaba como referência em 

dependência química.
 A 15ª CRS não possui UTI nem serviço de ressonância magnética;
 Necessita fortalecer a alta complexidade. 

Diagnóstico do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões: possui 100 
leitos e atende quase 35 municípios da região, não possui UTI, estão concluindo a 
clínica de hemodiálise e o centro de oftalmologia. Estão com CTI fechada pelas 
irregularidades das obras apontadas pelo Ministério Publico.

Número de Hospitais da 15ª Coordenadoria: 13
Número de Leitos SUS: 430
Especialidades: traumatologia média complexidade.
Possui UTI: Não

Prioridades da 15ª Coordenadoria:
• Oftalmologia média complexidade;
• Hemodiálise média complexidade;
• UTI Adulto e UTI Neonatal;
• Hospital Público Federal ou Universitário;
• Serviço de Ressonância Magnética.

VIII. XVI. 16ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: LAJEADO

 VISITA TÉCNICA DIA 21-01-2010
Delegado: Fábio Luiz Fischer

Adjunto: Auram Terra
Fazem parte  desta  coordenadoria  42  municípios:  Anta  Gorda,  Arroio  do 
Meio, Arvorezinha, Barros Cassal, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Canudos 
do  Vale,  Capitão,  Cruzeiro  do  Sul,  Dois  Lajeados,  Doutor  Ricardo,  Encantado, 
Estrela,  Fazenda  Vilanova,  Fontoura  Xavier,  Forquetinha,  Ilópolis,  Imigrante, 
Itapuca, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Brécia, Paverama, Poço das 
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Antas, Pouso Novo, Putinga, Relvado, Roca Sales, Santa Clara do Sul, São José do 
Herval,  São  Valentim  do  sul,  Sério,  Tabaí,  Taquari,  Teutônia,  Travesseiro, 
Vespasiano Correia e Westfalia. 
População estimada da 16ª Coordenadoria: 349.085

O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 
16ª Coordenadoria de Saúde e visitou o Hospital Bruno Born.

Ressaltamos os temas relevantes abordados na reunião com o delegado, 
prefeito, vice-prefeito e administradores do Hospital Bruno Born:

 Necessidade de mais leitos para a região;
 Falta de Leitos de UTI, superlotando a emergência dos hospitais;
 Necessitam de mais profissionais em todas as especialidades.
 O município  de Estrela atende média  complexidade e recebeu um 

investimento da União para atender emergência;
 A Tabela do SUS esta defasada;
 Falaram da necessidade da aprovação da PEC 29;
 Lajeado recebera uma UPA nível II;
 O município disponibiliza de 2 ambulâncias.

Diagnóstico  do  Hospital  Bruno  Born:  o  Hospital  possui  78  anos;  86 
profissionais ligados a emergência com um custo de R$ 280.000,00; o hospital não 
possui SAMU, tem grande dificuldade na emergência do (superlotada), necessitam 
de cirurgiões plásticos – cirurgia  reparadora,  o hospital  possui  pediatra,  cardio, 
neuro, clinico-geral, radiologista e traumatologista. Possui 10 leitos de UTI

Número de Hospitais da 16ª Coordenadoria: 23
Número de Leitos SUS: 808
Especialidades:  clinico  geral,  pediatra,  ginico-obstetra,  cirurgião  geral, 
radiologista,  traumato-ortopedia,  cardiologista,  neurologista,  cirurgião  plástico, 
anestesiologista,  ecografista,  tomografista,  endoscopista,  ecocardiografia, 
psiquiatra.
Possui UTI: Adulto

Prioridades da 16ª Coordenadoria: 
• Pronto Socorro Regional;
• Profissionais  de  diversas  áreas,  em  especial  traumatologia,  pediatria, 

cirurgiões plásticos.
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VIII. XVII. 17ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: IJUÍ

 VISITA TÉCNICA DIA 22-01-2010
Delegado: Erlon Beck

Adjunta: Nádia Abdallah
Fazem  parte  desta  coordenadoria  20  municípios:  Ajuricaba,  Augusto 
Pestana,  Bozano,  Campo  Novo,  Catuípe,  Chiapetta,  Crissiumal,  Humaitá,  Ijuí, 
Inhacorá, Jóia, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara, Santo Augusto, São Martinho, 
São Valério do Sul, Sede Nova.
População estimada da 17ª Coordenadoria: 220.034
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O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 
17ª Coordenadoria de Saúde e visitou o Hospital de Caridade de Ijuí.

Ressaltamos os temas relevantes abordados na reunião com o delegado:
Projeto  Regional  e  Comunitário  da  Associação  Hospital  Bom Pastor  Ijuí. 

Expansão  do  Hospital  Geral,  que  terá  como  especialização  a  Geriatria,  Saúde 
Mental – Psiquiátrica – Dependência Química.

Diagnóstico do Hospital de Caridade de Ijuí: 208 leitos, atende em média 53 
mil pacientes por dia, sua taxa de ocupação é de 72,61%, possui um corpo clínico 
de 150 médicos,  é referencia  para a 9ª, 12ª, 15ª, 17ª e 19ª CRS. Possui  um 
centro  de  alta  complexidade  em  oncologia;  Centro  de  Imagem  com  Raio  X, 
Ultrasonografia, tomografia e mamografia e Unidade de Diálise. Oferece serviços 
especializados para tratar Doenças Cardiovasculares – Instituto do Coração. Possui 
UTI atulto, neonatal e pediátrica, estão em fase de conclusão da UTI coronária. 

Número de Hospitais da 17ª Coordenadoria: 23
Número de Leitos SUS: 508
Especialidades: todas
Possui UTI: Adulto, Neonatal e Pediátrica.

Prioridades da 17ª Coordenadoria:
• Conclusão da obra do Hospital Bom Pastor;
• Qualificar a baixa e média complexidade;
• Melhoria na remuneração dos profissionais de Saúde.

VIII. XVIII. 18ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: OSÓRIO

VISITA TÉCNICA EM TORRES DIA 28-02-2010
VISITA TÉCNICA EM TRAMANDAÍ DIA 28-02-2010

AUDIÊNCIA PÚBLICA EM TRAMANDAI DIA 01-03-2010
Delegada: Maria Beatriz Bolzan

Adjunta: Maria Shirley Pinto
Fazem parte desta coordenadoria 22 municípios:  Arroio do Sal,  Balneário 
Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, 
Itati, Mampituba, Maquine, Morrinhos do Sul, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, 
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Santo  Antônio  da  Patrulha,  Tavares,  Terra  de  Areia,  Torres,  Tramandaí,  Três 
Cachoeiras, Três Forquilhas, Xangri-lá.
População estimada da 18ª Coordenadoria: 319.854

O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 
18ª Coordenadoria de Saúde e visitou o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes 
em Torres e o Hospital da Ulbra em Tramandaí.

Ressaltamos os temas relevantes  abordados  na Audiência  Pública  com a 
delegada desta coordenadoria,  Autoridades e representantes da Sociedade Civil 
Organizada:

 Existe falta de leitos para atender toda a região, principalmente leitos 
de UTI;

 Apontam o problema com a central de regulação;
 O município  de tramandaí  possui  11 ambulâncias;  possui  5 PSF e 

investe 30% do seu orçamento na saúde.
 Capão  da  Canoa  possui  4  leitos  semi-UTI  que  não  estão 

contratualizados;
 Necessitam principalmente de cirurgias de traumatologia;
 Possuem 14 Postos de Atendimento;
 Carência  de  profissionais  principalmente  na  área  da  vigilância 

sanitária;
 Aumento do financiamento – PEC 29
 Não possui aparelho de ressonância magnética;
 Necessidade de melhoria dos serviços de fisioterapia;
 Possui demanda reprimida na área da oncologia e pediatria;
 Os valores repassados para a Operação Verão são insuficientes.
 Tramandaí vai receber uma UPA – nível II.

Diagnóstico do Hospital de Caridade de Osório: 88 leitos, 217 funcionários 
ativos; possui 6 leitos de UTI adulto,  necessita de UTI pediátrica; atende 90% 
SUS, atende muita demanda judicial, necessita de atendimento vascular, precisa 
reformar e ampliar a UTI, tem como perspectiva abrir a oncologia, estão abrindo o 
serviço de mamografia, o tomográfico é locado; possui 11 leitos psiquiátricos e 
pretende  criar  uma  Unidade  de  dependência  química;  precisam  melhorar  a 
emergência e o ambulatório. Necessita de médicos de várias especialidades. No 
veraneio atende 500 pacientes por dia.
Diagnóstico do Hospital da Ulbra de Tramandaí:  106 leitos sendo 48 SUS; 
possui um centro de Imagem terceirizado; possui banco de Sangue; possui UTI 
Neonatal e UTI Adulto. O hospital tem um trabalho focado na questão materno 
infantil, este ano foram concretizados dois projetos: casa da Gestante e Mãezinha 
Canguru.

Número de Hospitais da 17ª Coordenadoria: 7
Número de Leitos SUS: 405
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Especialidades:  cirurgia  geral,  clinica  geral,  obstetrícia  cirúrgica,  obstetrícia 
clinica, pediatria clinica e psiquiatria.
Possui UTI: Adulto e Neonatal

Prioridades da 18ª Coordenadoria: 
• Centro de Referência Traumatológica;
• UTI Pediátrica em Torres; 
• Alta Complexidade em Neurologia e Vascular

VIII. XIX. 19ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE
SEDE: FREDERICO WESTPHALEN

AUDIÊNCIA TÉCNICA DIA 15-01-2010
Delegado: Fernando Francisco Bonosso

Adjunto: Jauber Carvalho
Fazem parte desta coordenadoria 28 municípios: Alpestre, Ametista do Sul, 
Barra do Guarita, Bom Progresso, Caiçara, Cristal do Sul, Derrubadas, Erval Seco, 
Esperança  do  Sul,  Frederico  Westphalen,  Irai,  Liberato  Salzano,  Nonoai,  Novo 
Tiradentes,  Palmitinho,  Pinhal,  Pinheirinho  do  Vale,  Planalto,  Rio  dos  Índios, 
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Rodeio Bonito, Seberi, Taquaruçu do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três 
Passos, Vicente Dutra, Vista Alegre e Vista Gaúcha.
População estimada da 19ª Coordenadoria: 221.224

O Presidente da Comissão Especial da Saúde esteve em visita técnica na 
19ª  Coordenadoria  de  Saúde  e  visitou  o  Hospital  de  Caridade  de  Frederico 
Westphalen.

Ressaltamos os temas relevantes  abordados  na reunião com o delegado 
adjunto, representante dos hospitais, secretários de saúde e técnicos desta CRS:

 Corporativismo  médico,  grande  dificuldade  de  negociar  com  os 
médicos da região dificultando a contratualização de alguns serviços;

 O HDP de Frederico Westphalen possui 41 médicos;
 A sociedade organizada está buscando recursos via Consulta Popular 

para o hospital  HDP, o hospital  possui 75 leitos credenciados pelo 
SUS. Uma das alas do Hospital foi reformada pelo trabalho voluntário 
das Amidas do HDP melhorando a infra-estrutura e a qualidade do 
atendimento aos pacientes;

 A  Coordenadoria  possui  problemas  especialmente  na  carência  de 
leitos e ambulâncias;

 Três hospitais foram fechados na 19ª CRS nos últimos anos;
 Pedem que seja revista a Tabela do SUS;
 Houve  reclamação  de  alguns  municípios  desta  coordenadoria  no 

atraso do repasse dos recursos do Estado principalmente dos serviços 
da saúde mental;

 Necessitam de uma UTI adulto;
 UTI  pediátrica  na  cidade  de  Tenente  Portela  para  atender  uma 

grande demanda da população Indígena;
 O  Hospital  Santo  Antonio  –  Casa  da  Gestante  enfrenta  grande 

dificuldade,  necessita  de  tecnologia  para  continuar  atendendo  a 
população desta CRS.

 A Associação de Hospitais da Região através de sua coordenadoria e 
administração elaboraram um Plano de Saúde para toda a região e 
uma Central de Banco de Projetos para captar investimentos para os 
hospitais desta CRS.

 A Secretaria  da Saúde do Município  de Frederico  Westphalen que 
realiza todo o serviço de transporte dos pacientes.

 O Hospital de Caridade de Três Passos atende um grande número de 
Especialidades.

Diagnóstico do Hospital de Caridade Divina Providência: atende 65% SUS, 
75 leitos, 3 blocos cirúrgicos, 40 médicos, não possui emergência médica 24 horas, 
apenas  sobre-aviso;  o  hospital  esta  recebendo  recurso  pela  consulta  popular 
(R$100 mil  para  equipamentos  médicos)  e  1 milhão para realização  de alguns 
serviços  como  a  ressonância  magnética;  possui  125  funcionários,  não  possui 
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ambulância. Possui gineco-obstetra, cirurgião geral,  anestesiologista e traumato-
ortopedia;  presta  serviços  laboratoriais,  eletrocardiograma,  radiologia 
convencional,  ultrassonografia,  banco  de  sangue-hemoterapia,  intensificador  de 
imagens, tomografia  computadorizada,  psicologia  clínica,  nutrição,  fisioterapia  e 
farmácia.
Número de Hospitais da 19ª Coordenadoria: 17
Número de Leitos SUS: 807
Especialidades:  clinico  geral,  cardiologista,  gineco-obstetra,  cirurgião  geral, 
anestesiologista  e  traumato-ortopedia,  cardiologista,  neurologista,  radiologista, 
ecografista, tomografista, endoscopista, broncoscopia, e ecocardiograma.  
Possui UTI: Não

Prioridades da 19ª Coordenadoria: 
• UTI adulto;
• UTI pediátrica para o município de Tenente Portela;

IX. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

1. Revisão da TABELA DO SUS:

Contata-se a defasagem da tabela SUS e as dificuldades enfrentadas pelos 
Hospitais para a manutenção das suas necessidades. As Tabelas abaixo mostram 
distorções graves e importantes, demonstram que para cada R$100 reais gastos 
em  saúde  nos  hospitais,  o  SUS  remunera   R$55  reais.  A  luta  por  melhor 
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remuneração é antiga, mas o ideal é o mesmo: seguir em frente, aperfeiçoando o 
Sistema, que é Patrimônio do povo brasileiro.

Defasagem Acumulada SUS, a Partir do Plano Real, 
Comparada Com Alguns Indicadores Econômicos.

Variação Até 
Dezembro/2007

Tabela SUS 46,52%
IGP-M (FGV) 450,67%
Inflação dos Hospitais 410,52%
Gasolina ¹ 455,88%
Energia Elétrica ¹ 489,18%
Comunicações ¹ 628,46%
Água ¹ 556,02%
Gás de cozinha ¹ 702,04%
Transporte urbano ¹ 685,82%
Remédios ¹ 292,00%

¹ Fonte: UFRGS - Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas - IEPE.

PROCEDIMENTOS Custo Tabela Resultado
R$ R$ R$ %

Consulta em especialidade adulto 24,07 10,00 (14,07) -140,7%
Emergência adulto 566,34 64,77 (501,57) -774,4%
Urgência/Emergência pediátrica 59,06 11,42 (47,64) -417,2%
Raios-X simples (tórax PA, lateral) 32,96 14,32 (18,64) -130,2%
Ultra-sonografia abdominal total 60,86 21,53 (39,33) -182,7%
Diária de UTI – III 938,64 363,31 (575,33) -158,4%
Pneumonia do Lactente 3.784,19 554,68 (3.229,51) -582,2%
Colecistectomia 2.898,72 601,69 (2.297,03) -381,8%
Apendicectomia 1.573,47 366,90 (1.206,57) -328,9%
Amigdalectomia com ou sem 
Adenoidectomia 644,04 269,26 (374,78) -139,2%

2. PEC 29
Um dos temas que mais chamou a atenção durante as Audiências Públicas e 

Visitas  Técnicas  desta  Comissão  foi  à  questão  da  regulamentação  da  Emenda 
Constitucional 29, que define o que são ações e serviços de saúde e resolve os 
problemas de financiamento do setor. 

A Emenda já foi aprovada pelo plenário da Câmara, mas resta a votação de 
um  Destaque  Supressivo  para  que  a  matéria  volte  para  nova  apreciação  do 
Senado. A pressão é para que esse Destaque entre na pauta da Câmara.

A regulamentação da EC 29 mereceu menção durante evento promovido 
pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que reuniu, no Senado, cerca 
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de 1.500 prefeitos de todo o País para discutir o reflexo da queda das receitas na 
gestão  municipal.  No  evento,  foi  formalizado  o  apoio  dos  prefeitos  à 
regulamentação da Emenda Constitucional 29. 

Como Presidente  da  Frente  Parlamentar  da  Saúde,  o  deputado  Darciísio 
Peronde (PMDB-RS), vem trabalhando arduamente com objetivo de convencer os 
parlamentares  da importância  da regulamentação  da Emenda Constitucional  29 
para a sobrevivência do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Devido  tamanha  importância  retiramos  um  parágrafo  de  um  dos 
documentos enviados pela assessoria da Frente Parlamentar da Saúde para esta 
comissão:

A secretária Executiva do Ministério da Saúde, Márcia Bassit, afirmou que 
existe tanta demanda reprimida por falta de acesso ao SUS que o trabalho do 
Ministério tem sido doloroso. Ela foi dura ao afirmar que se nada for feito para 
melhorar o financiamento do SUS, “poderá existir um verdadeiro apartheid social. 
A saúde vai ser dividida entre os que têm plano de saúde e os que não têm”, disse 
ela.

Caso a regulamentação seja aprovada, a saúde terá um acréscimo de R$ 5 
bilhões  por  ano,  por  conta  do  fim  dos  desvios  de  recursos  promovidos  pelos 
governos estaduais,  que estarão  obrigados  a cumprir  a EC 29. A saúde terá, 
ainda, a arrecadação da Contribuição Social para a Saúde – CSS, estimada em R$ 
12,5 bilhões.

Resumindo, as discussões atuais quanto à emenda EC 29 defini-se em dois 
eixos:

1 – Financeiro: em discussão na Câmara dos Deputados, falta votação de 
um destaque, que é CSS (Contribuição Social para a Saúde) 0,10% de todas as 
movimentações  financeiras  (semelhante  ao  antigo  CPMF),  mas  agora  com 
destinação exclusiva. Isto representaria 11 bilhões ao ano a mais no orçamento.

2  –  Definir  o  que  são  “ações  e  serviços  de  saúde”. Atualmente  União, 
Estados e Municípios aplicam recursos em Bolsa Família, IPERGS, manutenção de 
Hospitais  para  entidades  como  a  Brigada  Militar,  pagamento  de  aposentados, 
saneamento, etc. Isto acrescentaria mais 4 bilhões à saúde.

Recomendo aos colegas e parlamentares desta casa que acompanhem e 
concitem a bancada federal gaúcha a lutar pela aprovação da PEC 29.

3. Revisão  da  Política  Salarial  –  Plano  de  Carreira  dos  servidores  da 
Saúde;

É necessário a aprovação do  piso nacional de R$ 7 mil e da lei do Ato 
Médico  (ambos  tramitando  no  Congresso  Nacional)  e  a  criação  da  carreira  de 
Estado para médico e implantação da tabela de honorários, já adotada em planos 
de saúde e área privada para o Sistema Único de Saúde (SUS).
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O piso  para  20 horas  já  está  pautando  negociações  no  Estado,  mesmo 
aguardando conclusão da análise pelos parlamentares federais. 

O Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos (PCCV), que teve estudos da 
Fundação  Getúlio  Vargas  busca  valorização  da  formação  e  diferentes 
especialidades. Estas ações vão assegurar melhor condição de assistência médica 
à população e acabará, por exemplo, com a falta de médicos.

4. Revisão da Lei Antimanicomial:

A  lei  Estadual  9.716  de  07  de  agosto  de  1992  dispõe  sobre  a  reforma 
psiquiátrica no Rio Grande do Sul, determina a substituição progressiva dos leitos 
nos  hospitais  psiquiátricos  por  rede  de  atenção  integral  em  saúde  mental, 
determina regras aos que padecem de sofrimento psíquico, especialmente quanto 
às internações psiquiátricas compulsórias, e dá outras providencias.

Salientamos que no Art. 15 das disposições finais desta lei, está disposto que 
no prazo de cinco anos,  contados da publicação da lei,  a Reforma Psiquiátrica 
deverá ser reavaliada quanto aos seus rumos e ritmo de implantação.

A Lei Antimanicomial entrou em vigor em 1993 no Estado, deflagrando um 
intenso  processo  de  fechamento  de  leitos  em hospitais  e  clínicas  psiquiátricas 
(públicas, credenciadas ao Sus ou privados).

A legislação determinou ainda a  abertura de leitos em hospitais gerais para 
acolher  portadores  de  sofrimento  psíquico,  contrapondo-se  ao  modelo  de 
isolamento dos pacientes em manicômios.

Dados dos leitos psiquiátricos no RS em dezembro de 2008: 
 ESTADO 
Total de leitos (SUS e privados): 
2008: 2.581 
1992: 3.806 
Redução de 33% 

Leitos SUS: 
2008: 1.591 
1992: 2.759 
Redução de 43% 

PORTO ALEGRE 
Total de leitos (SUS e privados): 
2008: 1.058 
1992: 2.038 
Redução de 47% 

Leitos SUS: 
2008: 419 
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1992: 1.385 
Redução de 69%

Recomendo que esta lei seja reavaliada pelos parlamentares desta casa, pois 
já se passaram 19 anos e este trabalho ainda não foi realizado.

5. Revisão da Política da Hemoterapia:

Na reunião com o Delegado da 15ª CRS estava presente a Dra. Silvia Maria 
Spalding responsável pelo hemocentro do estado, que ressaltou a necessidade da 
regionalização de Bancos de Sangue. Argumentou a necessidade de uma Central 
de Sorologia do Estado. Solicitou ao Presidente desta comissão que a Assembléia 
Legislativa do Estado através de seus parlamentares promovam a discussão do 
Sangue no Estado. Salientou que o Banco de Sangue em Bagé e Erechim passam 
por  uma  situação  crítica  sendo  necessário  verificar  o  gerenciamento  e  a 
fiscalização de todos os bancos de sangue do Estado.

6. Sugerimos  que  seja  criada  legislação  para  distribuir  o  Parque 
Tecnológico dos Hospitais Filantrópicos Fechados no Estado do Rio 
Grande de Sul.

 Esta sugestão se baseia na constatação de que os hospitais que paralisaram 
suas  atividades  mantêm  em  suas  dependências  parelhos  de  diagnóstico  em 
condições de uso e sem aproveitamento. Na sua quase totalidade foram adquiridos 
por  recursos  públicos  (  recursos  municipais,  estaduais,  federais  e  emenda 
parlamentares).

Dentro  deste  espírito  devem ser  relocados  na rede de  saúde do Estado 
priorizando a abrangência da própria Coordenadoria – CRS. 

7. Contratação dos PSF-Agentes de Saúde- PIM

Em alguns municípios os gestores municipais manifestaram dificuldade na 
contratação de profissionais para efetivar o Programa da Saúde da Família – 
PSF. 
Atualmente existem 1.331 equipes habilitadas; cada equipe tem potencial 
para atendimento de 4.500 pessoas.
Agentes Comunitários de Saúde – 9.221
PIM –Programa de Infância Melhor – 2.025 equipes

Estes programas têm importante função social e na Saúde Pública, sendo 
interessante estimular  a sua difusão no Estado.

8. Fechamento dos Hospitais Militares
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Em decorrência do fechamento dos Hospitais Militares nas cidades de Cruz 
Alta,  Uruguaiana  e  Santo  Ângelo,  a  rede  da  saúde  pública  destas  CRS  vem 
apresentando uma série de deficiências como:

• Carência de profissionais e médicos em toda região;
• Aumento do fluxo de pacientes na rede pública de saúde;
• Demanda  reprimida  na  maioria  dos  serviços  que  estes  hospitais 

disponibilizavam;
• Necessidade de um número maior de leitos para atender a população 

usuária deste serviço.
• O parque tecnológico dos hospitais militares não estão sendo utilizados 

pela rede de saúde do Estado, em virtude da transferência   destes 
equipamentos para fora do Estado.

9.  Carência de profissionais de várias especialidades em todo o interior 
do estado.

A capital  mantêm um percentual  de  mais  de  40% dos  médicos  do  Rio 
Grande do Sul. Existe pouco estímulo a interiorizarão da profissão. Entendemos 
que com a legalização do Plano de Carreira  Médico haverá a diminuição deste 
problema.

10.Dificuldade  com a regulação realizada em Porto Alegre (CERI).

Durante  as  Visitas  Técnicas  houveram  manifestações  referentes  as 
dificuldades em relação ao Sistema de Referência adotado pela Capital.

11.  Recomendações  aprovadas  pelo  Conselho  de  representantes  da 
AMRIGS:

 Apoiar organização dos corpos clínicos por hospita,  cidade ou região em 
forma de Pessoa Jurídica  que estabeleça  contratos de atendimento para 
todas  as  eventualidades  de  atendimentos  pacientes  SUS(consórcios, 
plantões, sobreavisos, chamados, pacientes internados em hospitais, etc).
 

 Apoiar  legislação  que  estabeleça  salário  médico  mínimo  nacional  para 
funcionários  públicos,  tanto  para  área  básica  como  para  médicos 
especialistas e médicos do ESF.

 Apoiar e incentivar a constituição de consórcios regionais de saúde.

12. Lei da Filantropia
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A  Lei  nº  12.101  DE  27  DE  NOVEMBRO  DE  2009,  que  dispõe  sobre  a 
certificação  das  entidades  beneficentes  de  assistência  social;  regula  os 
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social,  estabelece 
em seu artigo 4º as regras para a entidade de saúde fazer  jus à certificação, 
abaixo citadas:
I  -  comprovar  o  cumprimento  das  metas  estabelecidas  em  convênio  ou 
instrumento congênere celebrado com o gestor local do SUS;
II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% 
(sessenta por cento);
III - comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, 
com  base  no  somatório  das  internações  realizadas  e  dos  atendimentos 
ambulatoriais prestados.
§  1o  O  atendimento  do  percentual  mínimo  de  que  trata  o  caput  pode  ser 
individualizado  por  estabelecimento  ou  pelo  conjunto  de  estabelecimentos  de 
saúde  da  pessoa  jurídica,  desde  que  não  abranja  outra  entidade  com 
personalidade jurídica própria que seja por ela mantida.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, no conjunto de estabelecimentos de saúde da 
pessoa jurídica, poderá ser incorporado aquele vinculado por força de contrato de 
gestão, na forma do regulamento.

Desse  modo,  diante  a  realidade  constatada  no  desenvolvimento  dos 
trabalhos desta Comissão Especial, emitimos dois encaminhamentos:

1º - A necessidade de uma “atenção especial” por parte do governo para priorizar 
incentivos  aos  hospitais  filantrópicos  que  ultrapassem  os  percentuais  acima 
definidos, constatou-se que os hospitais que atendem mais de 70% de prestação 
de serviços ao SUS estão em péssimas condições financeiras, apresentando déficit 
periódicos  e  permanentes  dificuldades  junto  a  funcionários,  fornecedores  e 
prestadores  de  serviços.  Alguns  destes  hospitais  são  responsáveis  pelo 
atendimento  de  seguimentos  mais  vulneráveis  da  sociedade,  como  detentos, 
moradores de rua, dependentes químicos e portadores de doenças crônica, DST e 
outras. Aliado a isso,  destaca-se que os códigos referentes a esses atendimentos 
têm remuneração  insuficiente,  afastando  os  administradores  do  atendimento  a 
estas patologias, e causando consequentemente, super população de pacientes em 
poucos hospitais referenciados.  

2º -  Do exposto  neste  item, sugere-se que sejam tomadas providências  pelas 
autoridades  competentes,  no sentido  de  realizar  alterações  na Lei  Federal  que 
estabelece a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula 
os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social, a “Lei da 
Filantropia”, criando benefícios financeiros, subsídios econômicos, para os hospitais 
filantrópicos quando atendam quase que exclusivamente pelo SUS, pois é de suma 
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importância  e  de  grande  mérito  o  serviço  social  prestado  no  atendimento  da 
população carente que dependem do Estado.

13. Obrigações Sociais -  Hospitais

Nas  audiências  públicas  e  visitas  técnicas  realizadas  pela  Comissão, 
constatou-se grande preocupação pelos administradores das entidades de saúde 
quanto  a  dificuldade  do  pagamento  das  contribuições  sociais,  que  inviabilizam 
estas entidades de receberem recursos públicos. Frisa-se que muitos hospitais já 
possuem dividas significativas, que necessitam ser equacionadas, para evitar que 
sejam fechados, esta é a realidade no Rio Grande do Sul.

Neste  contexto,  sugere-se  a  criação  de  programa  específico  de 
refinanciamento das dívidas sociais.

14 – Hospitais - Emergências

Ao longo de  dez  anos  mais  de  4  mil  leitos  do  SUS foram fechados  no 
Estado. A demanda reprimida sobrecarrega os hospitais,  principalmente os que 
oferecem leitos de emergência, como o Hospital Conceição (50 leitos), Hospital de 
Clinicas (49), Hospital São Lucas (15) e Santa Casa (8 leitos), todos trabalhando 
acima dos seus limites.

A crise das emergências aumentou significativamente no ano de 2009 pelo 
fechamento dos hospitais da Ulbra, Independência (100 leitos), Luterano (120) e 
Hospital Universitário de Canoas (400 leitos). No interior, entre 2003 e 2008, 16 
hospitais fecharam suas portas, com diminuição de cerca de 2.300 leitos; a maioria 
pela dificuldade de sustentação com os repasses do SUS e por atuarem somente 
na baixa e média complexidade, que remunera valores muito defasados. 

Sugere-se  que  o  Estado  crie  um  programa  de  manutenção  e  vida  dos 
hospitais  menores,  pois  a  sua  sustentação  via  de  regra  oportuniza  que 
profissionais  de  saúde,  médicos,  enfermeiros,  técnicos  de  enfermagem  e  etc, 
permaneçam  em  seus  municípios.  Com  a  paralisação  dos  hospitais,  esses 
profissionais  normalmente  procuram  outros  centros  de  trabalho,  ficando  as 
comunidades  menores  completamente  desassistidas  e  sendo  obrigadas  ao 
processo de ambulancioterapia, mesmo para pequenos procedimentos ou simples 
consultas. 

Ao  longo  do  trabalho  desta  Comissão  5  Coordenadorias  clamam  por 
Prontos-Socorros Regionais, o que certamente diminuiria a demanda sobre capital, 
sendo importante que os hospitais de retaguarda sejam melhores equipados.
O tema saúde pública precisa ser enfrentado de forma mais abrangenmte, e deve 
incluir providência em relação à emergências e leitos, além de qualificar melhor os 
profissionais e harmonizar as relações entre a medicina pública, a filantrópica e a 
privada, de modo a utilizar o Sistema Único de Saúde.
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É o Relatório.

Deputado GILMAR SOSSELA
Relator.

Deputados que apreciaram o Relatório Final da Comissão.

Deputado MAURO SPARTA,
Presidente.
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Deputado PAULO BORGES,          Deputado GILMAR SOSSELLA
       Vice-Presidente   Relator

Deputado RAUL PONT            Deputado DANIEL BORDIGNON

Deputado ALBERTO OLIVEIRA Deputado SANDRO BOKA

Deputado JOÃO FISCHER Deputada LEILA FETTER

Deputado ABÍLIO DOS SANTOS Deputado NELSON MARCHEZAN JR.

Deputado RAUL CARRION

X. Anexos

X. I. Fotos:
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Instalação da Comissão – 10/12/2009

Primeira Reunião – 15/12/2009

62



Audiência com secretário municipal da Saúde de Porto Alegre Eliseu Santos apresentação 
da Comissão – 17/12/2009
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Audiência com Secretário Estadual da Saúde Osmar Terra – 21/12/2009

Visita a Bagé – 07/01/2010
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Visita a Frederico Westphalen– 15/01/2010
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Visita Lajeado – 21/01/2010
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Visita Ijuí – 22/01/2010
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Cruz Alta – 22/01/2010
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Visita a Erechim – 23/01/2010
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Visita Técnica – Torres – 30/01/2010
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Visita Técnica – Tramandaí – 30/01/2010
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Audiência Pública em Passo Fundo – 05/02/2010
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Visita Técnica em Cachoeira do  Sul – 12/02/2010
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Audiência Pública em Santo Ângelo – 19/02/2010
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Visita Técnica – Santa Rosa – 20/02/2010

75



Audiência pública – Tramandaí – 01/03/2010
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Visita Técnica – Santa Maria – 01/03/2010
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Audiência Pública – Caxias do Sul – 15/03/2010
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X. II.  Atas das Audiências Públicas

Ata nº 2

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, na 
Espaço Convergência, no andar térreo desta Casa, sob a Presidência do  Senhor 
Deputado Mauro Sparta, com a presença dos Deputados Nelson Marchezan Jr., 
Jorge Gobbi, Dr. Luis Augusto Pereira, Presidente da CIENTEC e ex-Presidente do 
CREMERS,  Dr.  Luis  Ubirajara  Brites,  representante  do  Hospital  Psiquiátrico  São 
Pedro,  Senhor  Ronald  Krummenauer,  da  Agenda 2020,  Senhor  Ivo  Fortes  dos 
Santos,  Presidente da Fracab,  Dra.  Samir dos Santos Passos,  representante da 
Secretaria Municipal  de Saúde,  foi  realizada a Audiência  Pública.  O Presidente 
informou aos presentes que a Comissão buscará avaliar a infraestrutura hospitalar, 
não só no que se refere ao número de leitos,  mas às UTIs, mas à tecnologia 
existente à disposição de todos. Referiu a importância da medicina preventiva, que 
reduz o número de internações hospitalares significativamente. Informou que há 
dezenove Coordenadorias  Regionais  de  Saúde,  e  que,  nesta  audiência  pública, 
ouviremos a Primeira e a Segunda Coordenadorias Regionais de Saúde, a primeira 
com vinte e quatro municípios e a segunda com quarenta e dois e, no entanto, 
Porto Alegre muitas vezes se vê obrigada a socorrer entes, hospitais e prefeituras 
desses municípios na questão da saúde. O Presidente informou que o pensamento 
da Comissão é buscar encaminhamentos que possam dar respostas mais positivas. 
Informou, também, que já encontrou-se com o Secretário da Saúde Municipal, Dr. 
Eliseu Santos, e com o Secretário Estadual da Saúde, Osmar Terra, sendo que os 
dois se propuseram a apoiar e fornecer as informações necessárias para que o 
trabalho  da  Comissão  possa  ser  realizado.  O  Presidente  passou  a  palavra  ao 
Deputado Nelson Marchezan Jr., o qual relata que manteve um contato mais direto 
com a gestão pública na área da saúde, quando foi candidato à Prefeito de Porto 
Alegre. Disse que ficou impressionado com os baixos resultados atingidos e com o 
baixo  controle  do  setor.  Os  pacientes  do  SUS  ficam  esperando  para  serem 
atendidos,  e  que  algumas  centenas  de  atendimentos  e  cirurgias  poderiam ser 
viabilizados. Informou que tem um projeto de incentivo à saúde de sua autoria, o 
qual gostaria de aperfeiçoar, que dá um pouquinho de liberdade aos municípios, 
como  a  LIC.  Ressaltou  que  seria  bom  se  houvessem  mais  soluções 
transformadoras. O Presidente passou a palavra ao Deputado Jorge Gobbi. Relatou 
aos presentes que,  em seu mandato anterior  como deputado,  conheceu casos 
concretos cujos problemas de saúde em alguns municípios não eram de recursos e 
sim de gestão de saúde. É necessário que haja uma gestão qualificada na área da 
saúde,  com controle e medição se o que se aplica na saúde está ou não dando 
resultados. Ressaltou que é importante registrar que os governos estão cada vez 
mais aplicando recursos na área da saúde, e que há estados que aplicam mais de 
doze  porcento,  mas  conseguem resultados  piores  que os  nossos.  O Deputado 
Jorge Gobbi disse que é importante fazer um diagnóstico e ver no que é possível 
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melhorar. Daí a importância desta Comissão. Informou que foi criada uma lei de 
sua autoria que prevê um Plano Especial  de Atendimento à Saúde no Inverno, 
obrigando  os  municípios  com  mais  de  cinquenta  mil  habitantes  fazer  um 
planejamento  até  trinta  de  abril,  pois  no  inverno  as  demandas  da  estação 
triplicam. Mas ressaltou que não adiante ter a lei se ela não é cumprida. E que 
esta  lei  também  define  um  série  de  diretrizes,  permitindo  contratação  de 
quinhentos médicos e a locação de imóveis, durante o rigor do inverno. Informou 
que os deputados são legisladores, não executores, e que o papel do deputado se 
limita a sugerir, de mostrar e viabilizar via instrumento legal,  que é uma lei. O 
Presidente, retomando a palavra, registrou a presença do Dr. José Accioly Jobim 
Fossari,  diretor  do  Grupo  Hospitalar  Conceição  e  superintendente  do  Hospital 
Parque Belém. Dito isto, passou a palavra ao Sr. Ubirajara Brites, representante da 
Secretaria Estadual da Saúde, o qual cumprimentou a todos, e informou que há 
recursos  em  todos  os  municípios,  os  UBSs,  serviços  de  pronto-atendimento, 
hospitais-gerais;   na  área  psiquiátrica,   os  CAPs,  fazendas  terapêuticas,  leitos 
psiquiátricos  em  hospitais-gerais  e  em  hospitais  psiquiátricos,  formando  uma 
grande rede. Ressalta que o Hospital São Pedro pertence a esta rede, abrangendo 
oitenta e oito municípios do Rio Grande do Sul,  da Primeira, da Segunda e da 
Décima-Oitava CRS, representando quatro milhões e setecentos mil pessoas, para 
as quais o HSP é referência. Ressalta que acredita que a Comissão fará um retrato 
fiel da realidade da saúde no Estado. O Presidente ressaltou que a Lei Federal 
Antimanicomial, de hum mil e novecentos e noventa e três, ocasionou uma grande 
diminuição de leitos, apesar de não determinar que eles fossem fechados, pois o 
que previa era a criação de novas vagas em hospitais gerais. No Estado, a Lei nº 
9.716 dispõe sobre a reforma psiquiátrica no Estado e determina a substituição 
progressiva dos leitos pela rede de atenção integral à saúde mental. Mas como 
disse  o  Deputado  Jorge  Gobbi,  algumas  questões  previstas  em  lei  não  são 
realizadas. O Presidente então, passou a palavra à Dra. Samir dos Santos Passos, 
que frisou ser Porto Alegre a peça-chave pois concentra toda a alta complexidade, 
melhores hospitais, universidades, toda a formação técnica, e em todas as áreas 
da saúde. Na Cedisa está sendo discutida a ambulancioterapia em áreas como 
Viamão, Cachoeirinha, Alvorada e Gravataí.  A Dra. Samir disse que há a lei e o 
incentivo, mas pergunta como está se dando isso hoje. O Deputado Jorge Gobbi, 
num aparte,   referiu  que  a  lei  não  está  sendo  colocada  em prática  e  que  a 
contratação de pessoal está dentro do orçamento do Estado. O Estado colocando 
esse plano em ação, diminuiria  o número de pessoas que procuram pelo SUS, 
havendo  mais  disponibilidade  para  atendimento.  A  Dra.  Samir  respondeu  ao 
Deputado Jorge Gobbi, dizendo que a Lei do SUS para atender a todos. Só que o 
dinheiro é o mesmo. Não há profissionais. O Estado elabora a legislação, mas toda 
ela  está  calcada  na  lei  do  Ministério  da  Saúde.  O  Presidente  informou  aos 
presentes que a Vice-presidente do Hospital de Clínicas enviou e-mail informando 
que,  em  virtude  de  outros  compromissos,  não  pôde  comparecer  à  audiência 
pública. O Presidente passou a palavra ao Dr. José Jobim Fossari, que lamentou a 
falta de percepção sobre a importância da Comissão. Disse que ele é emergencista 
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do Hospital Nossa Senhora da Conceição e que lá ele vê barbaridades: a partir das 
seis horas da manhã, mais de sessenta ônibus descarregam pacientes para serem 
atendidos.  Comentou  que  é  coordenador  do  ambulatório  do  Hospital  Nossa 
Senhora  da  Conceição  e  diretor  do  Hospital  Parque  Belém  e  que  toma 
conhecimento de que um problema constante é a falta de médicos nos postos de 
saúde.  O glaucoma atinge  mais  de seiscentos  e  trinta  e  cinco  mil  pessoas.  O 
câncer  de  mama aqui  tem uma incidência  de  dez  por  cento,  maior  índice  de 
câncer.  E  todos  esses  males  poderiam  ser  prevenidos.  Frisou  que  no  inverno 
gaúcho,  as  pessoas  com doenças  respiratórias  e  broncoespasmos  chegam aos 
hospitais sem terem recebido nenhum tratamento anterior, não há muita coisa a 
fazer e elas morrem. Realmente é uma questão de planejamento, organização e 
trabalho  em alicerces  claros  como a  promoção  e  a  prevenção  da  saúde  e  os 
recursos humanos, que são extremamente carentes.  O Presidente  agradeceu a 
manifestação e concedeu a palavra ao Sr. Ivo Fortes dos Santos, da Fracab, que 
salientou a necessidade da descentralização dos serviços de saúde. Refere que 
somente  cinco  fichas  para consultas  para  serem distribuídas  numa unidade de 
tratamento  é  um deboche  e  uma  falta  de  atenção  à  população.  O  Deputado 
Tarcísio Perondi levantaou a necessidade da Comissão de Orçamento de aumentar 
os valores destinados à saúde. O Conass – Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde – e o Conassems – Conselho Municipal de Secretarias Municipais - estão 
buscando recursos. O Presidente agradecendo a manisfestão do Sr. Ivo, passou a 
palavra ao Sr. Ronald Krummenauer, da Agenda 2020, o qual esclareceu que a 
Agenda 2020 é  um movimento  da sociedade  civil  organizada  para  estabelecer 
algumas metas e objetivos para o ano de dois mil e vinte  serem alcançados no Rio 
Grande  do  Sul,  divididos  em doze  fóruns  temáticos.  Um deles  é  o  da  saúde. 
Resslata  que   é  o  mais  difícil  de  ser  levado  adiante.  É  preciso  que  sejam 
implementados a medicina preventiva e o planejamento familiar. Agradecendo, o 
Presidente  passou a  palavra  ao  Deputado  Jorge  Gobbi  que completou   que é 
preciso haver um mapa de distribuição com os percentuais de renda da saúde , 
sendo que um município com menos habitantes que outro precisa de menos renda 
para saúde que outros.  Fazendo esta avaliação, seria fazer uma aplicabilidade 
maior,  dando  um  melhor  retorno  á  sociedade.  Em  um  aparte,  a  Dra.  Samir 
informou que a lei com quinhentos profissionais está à disposição. Comenta que o 
Secretário Paulo Odone lembra que a Copa não resolve nenhum assunto, mas é 
um gatilho  para fixar  datas  e  resolver  gargalos,  inclusive  na área da  saúde e 
segurança. O Presidente, dirigindo-se ao Sr. Ronald Krummenanel, explicou que 
são três as comissões que estão envolvidas com a questão da saúde na Agenda 
2020:  Orçamento,  Saúde  e  Serviços  Públicos,  e  que  é  necessário  um 
aprofundamento  maior  para  a  apreciação  da  matéria.  Dito  isto,  o  Presidente 
passou a palavra ao Sr. Luiz Augusto Pereira,  do CREMERS, que comentou ter 
trabalhado por vinte anos como chefe do plantão do HPS e que ninguém consegue 
trabalhar sozinho na área da saúde. Citou que há trinta e cinco anos atrás, quando 
se formou, eram quatro profissões na área da saúde e hoje são quatorze, todas 
importantes,  que devem trabalhar  em conjunto.  Comentou que o   Dep.  Jorge 
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Gobbi é autor de uma lei inteligente, mas que precisa ser aplicada. O Presidente 
agradeceu  e  concedeu  a  palavra  ao  Dr.  Carlos  Alberto  Melotto,  diretor 
administrativo do Hospital de Novo Hamburgo. O Dr. Carlos cumprimentou a todos 
e falousobre o Programa Estrutura da Família de Novo Hamburgo. Também citou a 
regulação  como um dos mais importantes fatores para que o Sistema de Saúde no 
Estado funcione. Agradecendo, o Presidente  concedeu a palavra ao Sr. José Jobim 
Fossari, que manifestou-se muito preocupado com a Ceri. Ressaltou que muitas 
vezes a urgência da patologia deve falar mais alto que a burocracia e que se vê 
preocupado com a regulação em demasia, não permitindo aos médicos daqueles 
indicar  ima  internação,  sem  serem  barrados  por  questões  burocráticas.  O 
Presidente agradeceu e passou a palavra à Dra. Samir, que explicou aos presentes 
que Ceri é a Central de Regulação das Internações nas UTIs, traumato, ortopedia, 
gestantes de alto risco e psiquiatria, e cardiologia ou  neuro, mas quem  dá a 
autorização  é  o  Ministério  da  Saúde.  Completou  que  o  Estado  não  tem 
competência para  fazer isto e que o Ministério da Saúde lança as portarias para os 
hospitais universitários e os outros são obrigados que se adequarem. O Dr. José 
Jobim Fossari ressaltou que é o médico regulador que decidir a necessidade de 
internar  o  paciente  ou  não,  e  que   isto  poderia  ser  melhorado.  Frisou  que a 
gravidade da patologia muitas vezes não é percebida pelo médico regulador. O Dr. 
José  Jobim  reforçou  que  deveria  haver  uma  fluxo,  um caminho  para  analisar 
melhor  a  situação  do  paciente.  A  Dra.  Samir   e  o  Sr.  Ronald  Krummenauer 
concordaram.  O  Deputado  Presidente  passou  a  palavra  ao  Dr.  Luiz  Augusto 
Pereira, que parabenizou a Comissão  e disse que os médicos estão insatisfeitos 
com a regulação, mas todos apoiam que haja uma regulação.  O Dr. Luis Augusto 
Pereira frisou que todos querem a mesma coisa, soluções perenes. O Presidente 
agradeceu  as  manifestações  de  todos   e  citou  algumas  anotações  realizadas 
durante a Audiência pública, que são: a  carreira médica, o acompanhamento dos 
serviços, a Frente Parlamentar da Saúde, a Agenda 2020, o plano de carreira para 
profissionais da saúde, a regulação dos planos de saúde. Informa as Secretarias de 
Saúde  Municipal  e  Estadual  ficaram  de  passar  informações  necessárias  ao 
andamento da Comissão. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou a Audiência Pública. E, para constar, foi lavrada a 
presente  ata  que,  depois  de  lida  e  aprovada,  é  assinada  pelo  presidente  da 
Comissão, Deputado Mauro Sparta, e por mim, Iara Eulália de Mello, secretária.

Deputado MAURO SPARTA
Presidente.

Iara Eulália de Mello,
Secretária.
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Ata nº 3

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, às dez horas 
e trinta minutos, sob a Presidência do Deputado Mauro Sparta, com  a presença do 
Deputado  Gilberto  Capoani,   foi  realizada  a  Audiência  Pública  no  Plenário  da 
Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O Presidente cumprimentou a todos e 
contou  que  foi  presidente  da  6ª  CRS  em  1995  e  que  naquela  época  havia 
cinquenta municípios  e trinta  e seis  hospitais  e que hoje são cinquenta e  oito 
municípios  e  trinta  e  um hospitais,  pois  cinco  hospitais  daquela  região  foram 
fechados. Comentou que nas outras regiões não é diferente  e fez uma pequena 
explanação sobre as dez Coordenadorias Regionais de Saúde já visitadas, e que 
estão faltando somente nove das dezenoves existentes no Rio Grande do Sul. O 
Presidente  ressaltou que constará das Conclusões do Relatório Final  o resultado 
da coleta de dados  qual a maior necessidade daquela região. Também registrou 
que duas  são as  propostas  que já  foram colocadas  no  Relatório  e  que foram 
aprovadas por toda a comissão, que são o investimento de doze por cento na 
saúde pelo Estado e a PEC nº 29, que obriga a União a utilizar dez por cento com 
a saúde.  O Presidente concedeu a palavra ao Deputado Gilberto  Capoani,  que 
cumprimentou a todos e falou sobre a importância  de Comissões e  audiências 
públicas como  estas. O Presidente agradeceu e passou a palavra ao representante 
da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Vereador João Pedro Souza Nunes, que 
falou sobre a implantação do Programa de Saúde da Família – PSF – abrangendo 
questões de baixa, média e de grande complexidade. Afirmou ele que o Sistema 
Único  da  Saúde  é  um  dos  melhores  implantados  no  país.  O  Presidente,  de 
imediato, concedeu a palavra ao Secretário Municipal de Saúde de Passo Fundo, 
Sr.  Alberi  Grando, o qual  cumprimentou o Deputado Mauro Sparta por levar a 
Comissão àquele município e que estava representando o Prefeito de Passo Fundo, 
Senhor Airton Dipp.  Informou  que  a saúde no Estado vai muito mal e que faltam 
recursos para pagar o profissional  da saúde. Reforçou que há gestores ruins e 
gestores bons, mas sem financiamento  fica difícil. A União tem que cumprir com a 
sua obrigação, o Estado tem que cumprir a sua obrigação e os Municípios tem que 
cumprir a sua obrigação e, se não for feito isto,  a missão do Dr. Mauro Sparta é 
impossível. O Presidente agradeceu ao Secretário e passou a palavra ao Senhor 
Neri Gomes, que enfatizou o atendimento básico de saúde. Resslata que se não 
houver  a  rede  ambulatorial  trabalhando,  atendendo,  os  atendimentos  eletivos 
passarão a ser de urgência e de emergência. Lembra que  é necessário observar 
como está funcionando a rede de atenção básica, para que vire atendimento de 
urgência ou emergência. O Presidente agradeceu e passou  a palavra ao Senhor 
Fabiano Bolner, Delegado da 6ª CRS, que defendeu o fortalecimento da atenção 
básica,  a  criação  de  novas  unidades  básicas  de  saúde,  e  a  adequação das  já 
existentes. Lembra hospitais foram transformados em pronto-atendimento , por 
não terem a devida qualificação sanitária. Citou que  cinquenta leitos  a mais para 
álcool e drogas, incentivos financeiros para hospitais de alta complexidade, casas 
de gestantes, são algumas das ações da 6ª CRS, e que a revisão da Portaria nº 
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1102 é necessária e fundamental. O Presidente agradeceu a manifestação do Sr. 
Fabiano Bolner e colocou a palavra à disposição aos presentes. O primeiro inscrito, 
Senhor  Saul  Spinelli,  da  União dos  Moradores  de Passo Fundo – Uampaf,  que 
sugeriu um tempo de três minutos para a platéia falar  nas audiência públicas. 
Lembrou  que  trinta  por  cento  das  consultas  e  exames   marcados  não  houve 
comparecimento, o que deve ser pensado e resolvido. Sugeriu um maior número 
de  agentes  de  saúde,  segurança  nos  ambulatórios  e  também  um  bom 
atendimento, com boa vontade e do comprometimento de quem trabalha na área 
da saúde. O Presidente agradeceu e passou a palavra ao segundo inscrito, Senhor 
Jorge,  que falou sobre a a importância da  Emenda Constitucional 29 e sobre a 
regionalização – Pacto pela Saúde entre os Municípios do Rio Grande do Sul. O 
Presidente agradeceu e passou a palavra para o terceiro inscrito, Senhor Horácio 
da  Silva,  representante  dos  laboratórios,  que  manifestou  sua  preocupação  em 
relação  a  redistribuição  de  quotas,  diminuindo  os  valores  dos  laboratório  e 
tornando-os deficitários. O Presidente agradeceu passou a palavra para o quarto 
inscrito, Senhor Marlon Lima, líder comunitário, que sugeriu fazer  um cartões ao 
pessoal  de outros lugares  para   depois  cobrar  os  procedimentos  realizados  no 
hospital da prefeitura do município de origem do paciente. Também lembrou da 
via crusis que passam as pessoas para realizarem exames, indo de hospital para 
hospital.  O Presidente agradeceu e passou a palavra para a próxima inscrição, 
Enfermeira Alba Valeri Stein, do setor de planejamento do 6º CRS, que reforçou a 
necessidade  de  revisão  da  tabela  de   financiamento  do  SUS,  de  um  maior 
comprometimento por parte dos profissionais da saúde, da qualidade e taxa de 
ocupação dos hospitais e dos laboratórios, e do cumprimento das normas mínimas 
para  recebem o alvará  sanitário.  Quanto à  entrada  de  laboratórios  no SUS,  o 
chamamento  é  público,  qualquer  um pode  se  cadastrar  ,  contanto  que  tenha 
alvará sanitário. O Presidente agradeceu a todas as manifestações e  informou que 
a  Comissão  está  satisfeita   com  as  colocações  da  comunidade  e  os  dados 
recolhidos foram: a questão dos agentes de saúde, a segurança dos laboratórios, a 
PEC n º 29, a aplicação dos doze por cento, a regionalização, os consórcios e a 
questão  dos  laboratórios;   maiores  investimentos  em  hospitais  de  baixa 
complexidade,  como  o  Hospital  da  Cidade;  dificuldades  com  consultas  com 
especialistas, como ottorrinolaringologista e anestesia; pediatria; traumatologia e 
neurocirurgia no litoral; revisão da tabela do SUS e um maior comprometimento 
dos profissionais. O Deputado Mauro Sparta entregou um CD ao Delegado da 6ª 
CRS com dois questionários para serem entregues aos hospitais e às secretarias 
municipais de saúde de todos os municípios da região para que sejam respondidos 
e retornados à Comissão para  que todos estes dados sejam reunidos  e seja feita 
uma conclusão no Relatório Final da Comissão. Não havendo mais nada a tratar, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Audiência Pública. E, para 
constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, é assinada pelo 
presidente da Comissão, Deputado Mauro Sparta, e por mim, Iara Eulália de Mello, 
secretária.
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Deputado MAURO SPARTA
Presidente.

Iara Eulália de Mello,
Secretária.
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Ata nº 4

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, às dez 
horas,  sob a  Presidência  do Deputado Mauro  Sparta,  foi  realizada  a  Audiência 
Pública da Comissão no Plenário da  Câmara de Vereadores de Santo Ângelo. O 
Presidente abriu os trabalhos e dissertou sobre a importância da Comissão Especial 
diante das diversas necessidades enfrentadas pela Rede de Saúde no Estado. O 
Presidente, de imediato, passou a palavra ao Senhor Eduardo Loureiro, Prefeito de 
Santo Ângelo,  o  qual  parabenizou  o Deputado Mauro  Sparta  pela  iniciativa  da 
Comissão.  O  Prefeito  alertou  para  a  importância  da  descentralização  das 
discussões sobre a saúde e que o Hospital  Santo Ângelo  enfrentou atraso dos 
salários  dos funcionários  há cinco  ou seis  anos atrás,  mas que hoje está com 
superávit,  e  com  equipamentos  de  alta  complexidade,  inclusive   recebeu  o 
credenciamento  de  alta  complexidade  em  traumatologia  Citou  que  o  Hospital 
Militar está para ser fechado e este fato precisa ser discutido com a sociedade, 
pois  desorganiza  o sistema de  saúde Também comentou que através  de  uma 
emenda do Deputado Adroaldo Loureiro foi conseguido o pronto-atendimento.. O 
Presidente agradeceu e passou a palavra ao Vereador Valdemir Roepke, Presidente 
da Câmara de Vereadores, que disse estar a Câmara de Vereadores apontando 
algumas  deficiências  no  hospital  para  que  sejam  sanadas,  principalmente  nos 
plantões, como a quantidade insuficiente de profissionais para atender à demanda. 
Comentou que o fechamento do Hospital Militar e as deficiências do Hospital Santo 
Ângelo. O Presidente agradeceu e passou a  palavra ao Presidente do Conselho 
Municipal  de  Saúde,  Sr.  Jerõnimo  Riechel  que  informou  aos  presentes  que  o 
Hospital de Santo Ângelo está atendendo com de alta complexidade e que atende 
a  vinte  e  seis  municípios  e  que  todos  estão  muito  satisfeitos  com  o  serviço 
prestado, porém sugere a descentralização da saúde. O Presidente agradeceu e 
passou  a  palavra  à  Senhora  Nara  Damião,  Delegada  Regional  da  Saúde,  que 
parabenizou  o Deputado  Mauro  Sparta  pela  sua  proposta  de  uma emenda no 
orçamento no valos de cem mil reais, cuja aplicação está sendo discutida., bem 
como a atuação dos Deputados  Adroaldo Loureiro,  Pompeo de Mattos Darcísio 
Perondi  e  Osmar  Terra.  Enfatizou  a  Delegada  que  hoje  as  Prefeituras  têm 
secretarias específicas para a saúde e que os hospitais transformados em unidades 
básicas  de  saúde  cumprem  um  papel  fundamental  na  atenção  básica.  A 
Coordenadoria  ampliou  noventa  por  cento  a  estratégia  de  saúde  da  família, 
atenção básica e prevenção, nos municípios.  Refere que é necessário buscar a 
informação de quais são as doenças que mais matam na região, que são as do 
aparelho circulatório, e a maior causa de internação, também. Cita que a maior 
segunda  causa  são  as  doenças  cancerígenas  e  a  segunda  maior  causa  de 
internação são os partos, por isto há a Casa da Gestante; a terceira, que são as do 
aparelho  respiratório,  já  tem  o  Programa  Inverno  Gaúcho,  diminuindo  as 
internações. Segue dizendo que o índice de repasse aos municípios é menor do 
que deveria ser, mas mesmo assim o RS tem os melhores indicadores de saúde e 
o menor índice de mortalidade infantil. A Sra. Nara Damião, Delegada da  referiu-
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se a todas as pessoas que auxiliaram para que a saúde em Santo Ângelo tenha 
melhorado  e   elogiou  o  município  de  Ijuí,  o  Hospital  São  Luiz,  de  São  Luiz 
Gonzaga.  Falou  da  sua  preocupação  com  o  fechamento  do  Hospital  Militar  e 
lembrou a  febre amarela  e  a  dengue,  na fronteira,  pois  a  região é endêmica. 
Ressaltou que há necessidade de recursos, e os municípios tem aplicado mais que 
podem. Enfatizou a Emenda Constitucional 29 e que também tem para comemorar 
o SAMU Salvar e a UPA em São Borja e Santo Ângelo. Outros municípios terão 
também UPAs  (  Unidades  de  Pronto  Atendimento).  O  Presidente  agradeceu  a 
manifestação e passou a palavra ao Sr. Luiz Cavalheiro, Secretário da Saúde, que 
lembrou que são poucos os profissionais da saúde que discutem ações em relação 
à  saúde.  E  que  o  SUS parece  ter  um plano  de  carreira  para  a  área  médica. 
Também comentou que é necessário descentralizar o serviço de saúde, e que Ijuí 
está sobrecarregada. Ressalta a regulação, que é feita em Porto Alegre, quando o 
paciente está em outro lugar. O Deputado agradeceu e passou a palavra ao Sr. 
Ardi Jaeger, Prefeito de Bossoroca, que solicitou mais apoio a São Luiz Gonzaga, 
pois a questão da drogadição está aumentado e o hospital de seu município hoje é 
Posto de Saúde.  O Presidente agradeceu e passou a palavra ao Vereador  Sr. 
Gilberto Corazz, que ressaltou o fechamento do Hospital Militar de Santo Ângelo 
que passou a ser Posto de Saúde. O Vereador Corazza alertou para os prejuízos 
deste fato. Assim, informou que estão buscando contatos  e que estão mobilizados 
para que este Hospital não feche. O Presidente disse que trabalhou no Hospital 
Militar e que viu com tristeza o fechamento do mesmo. O Presidente agradeceu e 
passou a palavra ao Sr. Marco Calderon, diretor-administrativo do Hospital Santo 
Ângelo, que falou sobre a demanda de serviços no hospital que hoje é referência, 
ainda tem dívidas, aparelhos são únicos, se estragarem custam muito caro para 
consertar e a demanda aumentando. É necessário, continua ele, melhores salários 
de médicos e um plano de carreira. O Presidente agradeceu e passou a palavra 
para a Sra. Íria Diedrich, interventora do Hospital de São Luiz Gonzaga, que se não 
sofresse intervenção fecharias suas portas. O hospital, continua ela,  tem muitas 
dívidas  e  há  uma  tentativa  de  salvar  o  hospital,  oferecendo  serviços  para  a 
comunidade. O Presidente  informou que a idéia é realizar um Refis especial, pois 
há muitos hospitais  assim. O Presidente  agradeceu e passou a palavra  para o 
Senhor  Ataídes  Brum,  provedor  do  Hospital  Santo  Ângelo,  que  informou  estar 
hospital que está se candidatando para receber equipamentos do governo federal.. 
Disse  que  o  hospital  tem  problemas  de  leitos  e  no  bloco  cirúrgico,  e  que  o 
crescimento da cidade continua e reflete no hospital. Todos os hospitais precisam 
de ajuda. Agradeceu ao Deputado Mauro Sparta que propôs uma emenda de cem 
mil  reais  para compra de  equipamentos que estará no Conselho Municipal  de 
Saúde  em  poucos  dias.  O  Presidente  agradeceu  e  passou  a  palavra  ao  Sr. 
Montalverne Beltrão, representante da Governadora , que parabenizou o Deputado 
Mauro Sparta, lembrou a sua mãe, Sra. Lia Sparta, e o seu pai, Dr. Orlando Sparta, 
e solicitou que ele leve ao Parlamento as preocupações do Município de Santo 
Ângelo. O Presidente agradeceu e lembrou de que foi tratado na Audiência Pública 
os  seguintes  itens:  a  questão  do  Hospital  Militar,  a  necessidade  de  uma  UTI 
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pediátrica, a regulação estadual dos nossos encaminhamentos e transferências, o 
plano  de  carreira  dos  trabalhadores  da  saúde,  regionalização  do  SUS  alta 
complexidade e aumento do teto. A administradora do Hospital de Tenente Portela 
sugeriu o aumento de uma unidade de pagamento na tabela do SUS, o que será 
apresentado como contribuição. A reorganização do sistema hospitalar, elegendo 
um dos hospitais para ser um hospital referencial da área, como por exemplo: um 
fica com a saúde mental, outro com a geriatria, etc., onde é necessário recursos 
humanos  mas  não  serviço  de  alta  complexidade.  Também  uma  central  de 
compras. E, não havendo mais nada a tratar o Presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a Audiência Pública. E, para constar, foi lavrada a presente ata 
que, depois de lida e aprovada, é assinada pelo presidente da Comissão, Deputado 
Mauro Sparta, e por mim, Iara Eulália de Mello, secretária.

Deputado MAURO SPARTA
Presidente.

Iara Eulália de Mello,
Secretária.
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Ata nº 5

Ao  primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dez, às dez horas, 
sob a Presidência do Deputado Mauro Sparta, foi realizada a Audiência Pública no 
Plenário da  Câmara de Vereadores de Tramandaí.  O Presidente cumprimentou a 
todos os presentes e fez um breve relato da atuação da Comissão, informando que 
em todas as Coordenadorias Regionais visitas  têm mesmos problemas gerais, mas 
que cada uma delas tem problemas específicos.  Citou como exemplo Frederico 
Westphalen, que não tem há de UTI e que é preciso andar duzentos quilômetros 
para internar uma pessoa. Citou Tramandaí, onde já realizou uma visita técnica,  e 
viu-se que o Prefeito Anderson aplica trinta por cento para manter o Hospital da 
ULBRA,  quando  as  prefeituras  deveriam  aplicar  quinze  por  cento.  O  Estado, 
continuou, deveria aplicar doze por cento, aplica seis por cento e a União, que 
deveria aplica dez por cento, aplica três e meio por cento. E que a necessidade de 
aplicação pelo estado de doze porcento da receita na saúde e a viabilização da PEC 
nº 29  farão parte do Relatório Final da Comissão. Dito isto, o Presidente passou a 
palavra ao  prefeito municipal   Sr. Anderson Hoffmeister,  que cumprimentou a 
todos e  salientou que a região do litoral Norte possui trezentos quilômetros de 
comprimento  por  vinte  quilômetros  de  largura,  sendo  que  a  sua  população  é 
multiplicada por dez nos meses de verão. Disse que o hospital de Tramandaí é 
único na região, inclusive quando o Hospital de Santo Antonio ficou paralisado na 
transição de concessão do hospital e quem atendeu a demanda foi o hospital de 
Tramandaí. O Prefeito Anderson frisou que precisa do apoio da Comissão para que 
o Hospital de Tramandaí continue aberto e funcionando. O Presidente agradeceu a 
sua  manifestação  e  passou  a  palavra  ao  Secretário  de  Tramandaí,  Sr.  Carlos 
Henrique Bauermann, que informou a todos que o total de investimento na saúde 
pelo município foi de quarenta e sete por cento. Citou que no o verão, além de 
serem reforçados os postos de saúde, são necessário postos avançados para que 
os veranistas não fiquem desatendidos. Cita que de vinte e quatro de dezembro 
de dois mil e nove a primeiro de janeiro de dois mil e dez , foram atendidas quatro 
mil e quinhentas pessoas, dez por cento da população, e que a SAMU, no verão, 
no  litoral  ajudou  muito.  O  Presidente  agradeceu  ao  Secretário  de  Saúde  e 
concedeu a palavra para a Sra. Maria Shirlei Pinto de Faria, Delegada em exercício 
da 18ª CRS. A Sra. Shirlei comentou que defende a idéia de que saúde começa 
pela prevenção e que trabalhando neste sentido, as coisa s melhoram. Ressaltou 
que a ampliação da SAMU  e o atendimento de saúde está acontecendo e que a 
maior demanda é na área da traumatologia. Porém, disse ela,  e a referência para 
alta complexidade nesta área é Porto Alegre e  defende a um centro cirúrgico de 
traumatologia  como  referência,  não  só  do  litoral  mas  de  outras   regiões.  O 
Presidente agradeceu e comunicou a todos a entrega para Delegada de um CD, 
com dois questionários, para que os mesmos sejam preenchidos e devolvidos à 
Comissão, de forma que possa ser feito um diagnóstico e avaliação da Rede de 
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Saúde. O Presidente expôs que a medicina divide-se em preventiva e curativa e 
que a área da prevenção avançou muito,  com o processo de vacinação contra 
diversas  enfermidades.  Também  comentou  que  muitas  pessoas  dizem  que  há 
poucas internações, daí o fechamento de hospitais, e que esto é o papel que a 
Comissão  está  se  propondo  a  fazer.  Falou  que  no  Hospital  Parque  Belém há 
noventa e um leitos para dependentes químicos,  há mais de vinte anos. E que 
antes, oitenta por cento eram de dependentes químicos do álcool e hoje, mais de 
noventa por cento são dependentes do crack.  Falou que as outras drogas estão 
praticamente acabando, pois o processo é evolutivo: iniciam no vício com uma 
droga e terminam no  crack, droga extremamente agressiva e difícil  de curar. O 
Presidente passou a palavra para a primeira inscrita,  a Sra. Maria Elisabeth Gomes 
Fernandes,  que  representa  a  comunidade,  que  disse  ser  preciso  uma  melhor 
fiscalização nos procedimentos e serviços da saúde. Ela falou que o presidente do 
conselho municipal  de saúde não deve ser um prestador de serviço,  e sim um 
representante  da  comunidade,   pois  é  a  comunidade  que  sabe  das  suas 
necessidades, e que deve haver um lugar, uma sala para que a comunidade se 
dirija  para  falar  com  o  conselho.  O  Sr.  Carlos  Bauermann  respondeu  à  Sra. 
Elisabeth  que  o  presidente  do  conselho  é  eleito  entre  todos  os  membros  do 
conselho.  E  que  esta  é  uma  preocupação  do  Prefeito  Anderson,  que  está 
conseguindo uma sala  para que o Conselho Municipal  de Saúde de Tramandaí 
atenda às pessoas, pois é um dos mais atuantes do litoral. Continuando, disse que 
as pessoas devem ir à reuniões do Conselho, realizadas na  segunda terça-feira de 
cada mês, e estão abertas a todos, porém a comunidade participa muito pouco. O 
Presidente agradeceu e concedeu a palavra ao segundo inscrito, Sr. Paulo Roberto 
Maciel, secretário de Saúde de Xangrilá, que salientou a sua preocupação com a 
traumatologia  de  urgência,  pois  Tramandaí  está  habilitada  para  receber  alta 
complexidade, mas é necessário investir em recursos e financiamentos Disse que 
falar  em  ambulancioterapia  ofende  os  prefeitos  e  secretários  da  saúde,  pois 
ninguém quer encaminhar paciente para Porto Alegre. O Presidente agradeceu e 
passou   a  palavra  ao  Sr.  Anderson  Hoffmeister  que  informou  que  Tramandaí 
levava seus paciente de traumatologia para serem operados em Rio Grande, para 
marcar e levar exames, levar  o paciente e depois buscá-lo. Enfatizou o que a Sra. 
Delegada em exercício falou sobre a necessidade de uma hospital traumatológico 
de alta complexidade na região, e que o Hospital ULBRA-Tramandaí tem condições 
de fazer isto, assim como o Santa Luzia de Capão da Canoa e pediu apoio do 
Presidente junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Saúde. Ressaltou que o 
IPTU do Litoral é o mais caro do Estado, mas não há o retorno do ICMS nem a 
infraestutura  que as  outras  cidades  têm. O Presidente  agradeceu e passou ás 
considerações finais, que há necessidade de alta complexidade para traumatologia, 
neurocirurgia  e  cirurgia  vascular  na  região  e  que  alguns  hospitais  da  região 
poderiam ter  investimentos  específicos,  traumatologia  num deles,  neurocirurgia 
noutro e cirurgia vascular num terceiro, pois todos os municípios da região são 
próximos.  Também citou  que  é  preciso  uma revisão  nos  recursos  que  recebe 
Tramandaí, pois no verão recebeu quatrocentos e gastou mais de seiscentos, a 
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fiscalização  de  serviços  e  que,  apesar  de  difícil,  deve-se  tentar  colocar  a 
importância  da  participação  da  comunidade  .  Também referiu  ao  aumento  do 
financiamento, do aporte de recursos, da PEC nº 29 e a obrigatoriedade do estado 
gastar  doze  porcento  que  a  legislação  estabelece.  O  Deputado  agradeceu  a 
presença  de  todos,  dos  funcionários  da  Assembléia  Legislativa,  da  Câmara  de 
Vereadores  de  Tramandaí  e,  não  havendo  mais  nada  a  tratar,  encerrou  a 
Audiência Pública. E, para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, é assinada pelo presidente da Comissão, Deputado Mauro Sparta, e por 
mim, Iara Eulália de Mello, secretária.

Deputado MAURO SPARTA
Presidente.

Iara Eulália de Mello,
Secretária.
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Ata nº 7

Aos  quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dez, às dezenove 
horas,  sob  a  Presidência  do  Deputado  Mauro  Sparta  e  com  a  presença  da 
Deputada Marisa Formolo,  foi  realizada Audiência  Pública  da Comissão Especial 
para Realizar Disgnóstico e Avaliação da Rede de Saúde do Estado, no Anfiteatro 
da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O Presidente cumprimentou a todos e 
fez  um  resumo  do  que  foi  visto  nas  Visitas  Técnicas  e  Audiências  Públicas 
realizadas na Comissão, citando que o Rio Grande do Sul perdeu quase cinco mil 
leitos  nos últimos dez anos e que também aumentou o número de pessoas e 
diminuiu o número de hospitais. Comentou que foi observado que os hospitais de 
baixa  e  média  complexidade  estão  tendo  maior  dificuldade  e  que todos  estes 
dados estarão no Relatório Final da Comissão.  O Deputado colocou a palavra à 
disposição da Deputada Marisa Formolo, que declinou  em favor dos demais. O 
Presidente passou a palavra à Sra. Maria do Rosário Antoniazzi,   Secretária da 
Saúde de  Caxias  do  Sul,  que parabenizou  o Deputado  Comissão.  Em seguida, 
comentou  que  o  interesse  de  Caxias  é  ter  uma  rede  de  saúde  muito  bem 
qualificada do ponto de vista regional, daí a necessidade de um HPS. Informou que 
já foi implantado a Central de Leitos, que PEC nº 29 é prioritária. Disse que a 
capacidade  instalada  é  muito  boa,  porém  sem  capacidade  operacional  e 
tecnológica  para atender  a demanda.  advinda da atual  fragilidade da medicina 
suplementar, do empobrecimento da população e do crescimento do SUS como 
sistema público. O Presidente agradeceu e  passou a palavra ao Vereador Daniel 
Guerra que cumprimentou a todos. O Presidente agradeceu e passou a palavra à 
Vereadora Ana Corso que comentou que  está sendo discutida a implantação de 
um HPS destinado a contemplar a região como um todo,  para vencer a demanda, 
bem como o atendimento para a drogadição. Falou que também é necessário que 
a  PEC  nº  29  seja  aprovada.  A  Vereadora  também citou  que  são  necessários 
recursos para um novo CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial  de Álcool e 
Drogas e perguntou se de fato está ocorrendo atraso nos repasses da Secretaria 
de  Saúde  para  programas  de  Caxias  do  Sul.  Comentou  que  a  licitação  para 
remédios de transplantados não havia sido feita ainda. O Presidente agradeceu e 
informou  que  conversou  com  o  Secretário  Osmar  Terra  sobre  a  retenção  de 
recursos, e que enviou um ofício à Comissão de Saúde e Meio Ambiente, liderada 
pelo deputado Gilmar Sossella, para que fosse feito um convite ao Secretário para 
que ele possa prestar esclarecimentos. Dito isto, passou a palavra ao Sr. Eduardoo 
Yótti, Delegado de Saúde, que inicia o seu pronunciamento dizendo que a 5ª CRS 
é  uma  macrorregião,  divididas  em três  regiões  de  saúde:  Vacaria,  com nove 
municípios,  com realidade e demanda específicas;   Caxias do Sul,  com dezoito 
municípios,  suas  realidades  e  demandas;  e  Bento  Gonçalves,  com vinte  e  um 
municípios, com suas realidades e demandas. Falou que há um déficit de leitos e 
de vagas em UTI, mesmo com a construção de mais quatro andares n Hospital 
Geral,  ganhando  cento  e  trinta  e  seis  leitos,  vinte   leitos  a  mais  na  UTI. 
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Continuando disse que as  demandas sazonais  são muitas,  como o  rodeio  e  a 
colheita  de  maçã,  e  m  Vacaria;  a  barragem  em  Vista  Alegre  do  Prata,  com 
atendimento em Flores da Cunha e Farroupilha, cada região, cada município com 
suas  particularidades.  Na  5ª  CRS,  reforçou,  os  gargalos  são  neurologia  e 
traumatologia.  O Delegado Yótti pediu auxílio ao Senhores Deputados Marisa e 
Mauro para que fossem resgatados  hum milhão e meio de reais  determinados 
pela Consulta Popular para aumentar o Hospital Geral de Caxias, pois querendo ou 
não, disse, os hospitais de Caxias são a referência na região. Assim, continuou ele, 
não vê outra maneira a não ser aumentar esses hospitais e equipá-los. Completou 
dizendo que o Hospital de  Nova Prata tem taxa de ocupação de vinte e três por 
centos, quer abrir oito leitos de UTI, mas não que atender o SUS. Sugeriu que 
fossem abertos os seis andares fechados do hospital para álcool, drogas , leitos 
psiquiátricos. E manifestou o seu entendimento em primeiro fortalecer os hospitais 
já existentes e a rede de saúde. Depois, disse ele,  trabalhar-se-á para o HPS. O 
Presidente  da  Comissão  agradeceu  ao  Sr.  Eduardo  Yótti  e  esclareceu  que  foi 
elaborado  questionários  que  serão  entregues  ao  Delegado  para  que  sejam 
enviados a todos os secretários de saúde e a todos os hospitais da região para 
serem preenchidos e devolvidos à comissão, pois serão colados estes dados no 
Relatório  Final  da  Comissão.  Na  sequência,  o  Presidente  passou  a  palavra  à 
Deputada Marisa Formolo, que falou sobre a necessidade, após a gripe A, quando 
houve  a  necessidade  de  um hospital  de  campanha,  de  implantar  um pronto-
socorro  em Caxias  do  Sul.  A  Deputada  disse  que  esta  atenção  a  urgência  e 
emergência,  é  objetiva  e  concreta,  já  está   com uma  rubrica  que  designa  a 
abertura da conta para que seja instalado o Pronto-socorro. A Deputada falou que 
a atenção básica da saúde tem que existir em todas as cidades,  e temos  cidades 
que não tem.  E que cada cidade tem que se organizar. Continuando, ela disse que 
a  média  complexidade  tem que  estar  regionalizada  e  alta  complexidade,  mais 
concentrada, e que é necessário que haja um planejamento das microrregiões, 
definindo  as  área  de  média  complexidade  atendidas  em  um  ou  dois  pontos: 
enquanto o tema A fica em Canela o tema B fica em São Francisco. Frisa que a 
falta de infraestrutura e da equipe de trabalho da Coordenadoria é inconcebível e 
que  enquanto  o  planejamento  da  estrutura  da  macrocoordenadoria  não  ficar 
concluído,   a  Deputada  propõe  a  implantação  de  um  pronto-socorro  de 
transferência,  daí  a  importância  da  expansão  de  leitos  no  Hospital  Geral.   A 
Deputada contou que, como não foi aberta emenda no orçamento do Estado pelo 
governo, foi feito, por acordo com todos os Deputados que apresentaram emendas 
para expandir o Hospital Geral e o Governo do Estado, com consulta popular, a 
construção urgente ao quatros andares para expansão dos serviços, e dos leitos de 
urgência e emergência no Hopsital Pompéia. Nesse sentido, a Deputado propôs, e 
pediu à Comissão que incluísse a necessidade de se efetivar a abertura da conta 
especial  de vinte, trinta e cinquenta mil dentro da conta guarda-chuva que há no 
orçamento do Estado. Em relação à UPA, a Deputada informou que  a Secretaria 
de  Saúde  enviou  correspondência  esclarecendo  que  a  unidade  de  pronto-
atendimento que será instalada, mediante um recurso federal para o município de 
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acordo com o governo do Estado, não irá substituir um hospital de pronto-socorro. 
O Presidente agradeceu a manifestação da Deputada Marisa Formolo e passou a 
palavra à Secretária Maria do Rosário que, respondendo à Vereadora Ana Corso, 
informou que o repasse do governo estadual está ocorrendo sem atraso já em 
torno de dois anos. E que em relação à medicação especial, há uma parceria com 
o Estado,  recebendo através da 5ª CRS. Falou que a busca é direta, pois Caxias 
representa  cinquenta  por  cento  da  demanda.  No  ano  passado,  relatou,  foi 
instalado  o Cami,  um centro  de  aplicações  de  medicações  especiais  injetáveis, 
também medicação contra AIDS, todas liberadas pelo Estado, com um cadastro de 
quatorze  mil  pessoas.  Salientou  que  são  medicações  caras,  necessitando  de 
financiamento estadual e federal. A PEC nº 29 é muito importante. A Secretária 
reforçou a idéia de combate à drogadição, pois  não haverão leitos, profissionais e 
CAPS suficientes, se continuar assim. Defendeu a instalação do Hospital de Pronto 
Socorro.  O Presidente agradeceu  à Secretária  e passou a palavra  ao primeiro 
inscrito da noite, Sr. Humberto Godoy, do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves, 
que informou ser o hospital referência para vinte e um municípios, dentro da 5ª 
CRS.  Comentou que o hospital tem um serviços de hemodinâmica há dois anos, 
não  credenciado pelo  SUS, e que tem de haver uma revisão nas legislações, 
havendo  condições  de  fazer  parcerias  com os  Muncípios.  O  Hospital  Tacchini, 
disse, tem trezentos e dezesseis leitos ativos, sendo pouco mais de sessenta por 
cento de SUS. Continuando, como é do conhecimento de todos, nenhum médico 
atende pelas tabelas do SUS, e portanto, o hospital tem uma tabela diferenciada 
da tabela do SUS de pagamento dos médicos. Dito isto, registrou que deveria ser 
trabalhada a questão de uma melhor remuneração, seja com recursos federais, 
estaduais  ou  municipais.  O Presidente  agradeceu  e concedeu a palavra  à  Sra. 
Jovenlina Antônia de Oliveira, segunda inscrita, que solicitou com urgência mais 
médicos no Hospital Geral de Caxias. O Presidente agradeceu e passou a palavra 
ao  Sr.  José  Antônio  Adamolli,  terceiro  inscrito,   que  cumprimentou  a  todos  e 
defendeu a idéia de que Região da Serra é um território duradouro do Estado, não 
importando Corede, ou Coordenadoria. Explicou que a Coordenadoria é composta 
de quarenta e oito municípios e que o Corede, trinta e um e a Região Funcional 3, 
que serve de base para o planejamento do estado, quarenta e oito. Continuando, 
disse  que  na  Região  da  5º  CRS  tem  município  que  pertence  ao  Corede  da 
Produção e município  que pertence  ao Corede do  Caí.  Daí,  completou  ele,   a 
necessidade  de  criar  territórios.  Os  Coredes  –  Conselhos  Regionais  de 
desenvolvimento – não tem nenhum projeto embaixo do braço, manifestou, e se 
tivesse estaria equivocado, pois deveria ter o projeto que as regiões e os setores 
produzem. Defendeu que a norma seja cumprida e que o Estado precisa usar doze 
por  cento  para  a  saúde.   Falou  que  o  índice  de  incidência  da  AIDS de  onze 
municípios no Estado de um total de quinze é alarmante. Ressaltou que o COREDE 
é parceiro  no sentido de cooperar em nome da saúde pública, solicitando que não 
seja feito somente  um bom  planejamento, mas  uma boa definição de recursos. 
Citou  reunião  da  comissão de  saúde para  definir  as  diretrizes  de  onde gastar 
recursos e uma análise estratégica da realidade da saúde da região, com uma 
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visão de médio e longo prazo para a construção de uma política regional de saúde. 
O Presidente agradeceu a manifestação e passou a palavra à quarta inscrição, Sra. 
Ana  Maria  Emer,  trabalhadora  da  saúde,  que  comentou  sobre  a  demissão  do 
último cardiologista pela prefeitura de Caxias e que  o Sindicato dos Médicos não 
conseguiu um encontro com o Prefeito de Caxias do Sul.  E portanto, continuou, 
pretendem entrar  em greve,  que  já  haviam adiado  por  causa  da  gripe  A..  O 
Presidente  agradeceu  e passou a  palavra  para  a  quinta  inscrição,  Sra.  Sandra 
Lancellotti que reivindicou melhorias para os hospitais. Explicou que foi pleiteado o 
cadastro de dez leitos para desintoxicação de dependentes em álcool e drogas e 
de dez leitos para psiquiatria. Também comentou que recebeu duzentos mil em 
equipamentos após emendas dos Deputados Alceu Moreira e Pepe Vargas. Contou 
que foi criado um projeto de cem mil, encaminhado ao Deputado Alceu Moreira, o 
qual  deverá ser pago a qualquer momento. Falou que foi apresentado um projeto 
de trezentos mil para reforma dos leitos psiquiátricos, leitos para usuários de álcool 
e drogas, já aprovado, já aguardando o pagamento.  E que foi feito um projeto 
para adequação do bloco cirúrgico e já receberam equipamentos de anestesia e 
outros. Disse que o motivo de ir até a Reunião é solicitar o credenciamento dos 
leitos de álcool,  drogas e psiquiatria  que o Instituto pleiteou, com o projeto já 
aprovado pela Secretaria do Estado. Comentou que há projetos obras no bloco 
cirúrgico e que os equipamentos estão chegando e ainda não há onde colocar. 
Falou   que  como  há  quatro  anos  atrás  houve  uma  aplicação  inadequada  de 
recursos, e em dois mil e dez o hospital não receberá alvará.  E que só depois da 
prefeitura executar o projeto de cento e vinte e sete mil pendente, é que serão 
pagos  os  outros  projetos.  Também solicitou  mais  fiscalização  para  verificar  se 
houve aplicação correta dos recursos , porque é feito uma planta e chega na hora 
da execução é feito tudo de forma inadequada , em desacordo com a vigilância 
sanitária.  Comentou  a  falta  de  médicos  e  questionou  quem  deve  custear  o 
pagamento dos profissionais de plantão de urgência e emergência no hospital do 
SUS, pois os recursos são levantados e chega na hora de aplicar , torna-se difícil. 
O Presidente agradeceu e passou apalavra para a sexta inscrição, Sra. Eva Teixeira 
Domingues,  servidora  da  rede  de  saúde,  que  citou  a  falta  de  leites  do  SUS, 
combinada com a falta de qualidade e resolutividade hospitalar. Como a Sra. Eva 
trabalha  na  rede  básica,  enfatizou  a  necessitada  de  uma  política  de  recursos 
humanos suficientes, pois a maioria dos pacientes monitorados não internam, e 
deve-se investir no Humaniza SUS, no PPV, com um maior apoio para as equipes 
da rede básica para serem resolutivas. O Presidente agradeceu a manifestação da 
Sra. Eva e concedeu a palavra à sétima inscrição ao Sr. Luiz Pizetti, que  disse que 
Caxias é referência na saúde. E que, mesmo assim, há muita falta de técnicos e de 
médicos nos postos de saúde. No seu bairro, há falta de pessoas que trabalham e 
de médicos para atender à demanda daquela população. Os problemas devem ser 
resolvidos um por um, coletivamente. Ressaltou que é necessário lutar pelo SUS 
pleno, que deva haver união. Enfatizou que Caxias do Sul é a segunda  cidade em 
melhor nível de vida e que tem mais de vinte e mil pessoas abaixo da linha de 
pobreza.  Frisou que reformar  são necessárias  na saúde,  educação  e  saúde.  É 
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necessário fiscalizar e saber administrar o dinheiro. O Presidente agradeceu ao Sr. 
Luiz  Pizetti    e  referiu  que algumas  coisas  ficaram claras  à  comissão  como a 
qualificação e planejamento da rede de saúde; um pronto –socorro regional;  a 
efetiva  aprovação  da  PEC  n  º  29;  modernização  do  Hospital  Geral  Pompeia; 
aumento de leitos e novos empreendimentos a serem feitos; dificuldades nas área 
de neurologia e traumatologia; agilização de repasses; a abertura de uma conta 
especial para iniciar um HPS; a utilização e integração de  todos os hospitais; a 
questão  do  não-credenciamento  da  hemodinâm,ica  no  Hospital  Tacchini;  a 
necessidade  de  revisão  da  legislação;  a  criação  de  uma  matriz  do 
desenvolvimento; criação de território de unidades de planejamento; planejamento 
integrado e estratégico; novas diretrizes orientadoras de recursos; a questão de 
Bom Jesus a ser analisada mais profundamente; maior resolutividade da saúde 
básica e os leitos; e que o investimento na educação é o que fará que as futuras 
gerações possam entender, compreender e defender os interesses do Rio Grande 
do Sul e do Brasil. E, nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 
todos, dos funcionários da Assembléia Legislativa, da Câmara de Vereadores de 
Caxias  do  Sul  e  encerrou  a  Audiência  Pública.  E,  para  constar,  foi  lavrada  a 
presente  ata  que,  depois  de  lida  e  aprovada,  é  assinada  pelo  presidente  da 
Comissão, Deputado Mauro Sparta, e por mim, Iara Eulália de Mello, secretária.

Deputado MAURO SPARTA
Presidente.

Iara Eulália de Mello,
Secretária.
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X. III. QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIO PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS

Município:_____________________________________________________________
Secretário da Saúde: __________________________________________________ 

 Meio de Contato: 

______________________________________________________________

1) Qual o número de médicos, enfermeiros  técnicos e agentes da saúde municipal ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2) Quantos/ quais hospitais e postos de saúde fazem parte da rede de saúde do município?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________

3) Se o município não possui hospital qual a referência e contra-referência ?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4)Quais os serviços de saúde oferecidos pelo município?

(   ) Cartão SUS   (   )Samu 192   (   )Vacinação   (   )Estratégia da Saúde da Família

(   ) Farmácias   (   )Medicamentos   (   ) Outros
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5)Como é executada a vigilância da Saúde do Município? Quantas equipes executam o PSF 

e os Agentes da saúde?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6) Quais as políticas de saúde executadas pelo município?

(   ) criança   (   )idoso   (   )saúde do trabalhador   (   ) medicamentos   (   )saúde bucal

(   ) saúde mental   (   )saúde da mulher   (   )população negra   (   ) DST ( AIDS)

(   ) Pneumologia   (   )Saúde Nutricional 

Outros/ Quais?

_________________________________________________________________

7) Quais os Conselhos e/ou Comitês que trabalham em conjunto com a Secretaria da Saúde 

do município?

(   ) Conselho Municipal da Saúde

(   ) Conselho Municipal de entorpecentes

(   ) Comitê de mortalidade materna, infantil e fetal

(   ) Comitê de promoção da saúde e prevenção da violência

(   ) COMUDE

(   ) Outros, Quais?_______________________________________________________ 

8)Quais as prioridades da secretaria da saúde do município para melhorar a qualidade dos 

serviços da saúde?_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9)Quais as dificuldades encontradas para melhorar o atendimento da saúde municipal?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10) Quais os projetos e/ou atividades que são ou serão executadas pela secretaria da saúde 

do município no que se refere a melhoria e qualidade do atendimento da saúde municipal?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Obs.:  Este  questionário  deverá  ser  respondido  e  encaminhado  para  o  e-mail: 

comissao.saude@al.rs.gov.br e iara.mello@al.  rs.gov.br .
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QUESTIONÁRIO PARA OS HOSPITAIS E SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO

Nome da Instituição:______________________________________________________
Responsável Técnico pelo Hospital:: ___________________________________

Cremers: _________________________________________________________

Responsável Técnico pela Emergência: __________________________________

Cremers: __________________________________________________________

Meio de Contato: ____________________________________________________

4) Qual o número de profissionais que trabalham no hospital: 

Médicos(as): _______________________              Secretário(a): ____________            

Enfermeiros(as): ____________________              Atendentes: _____________

Técnicos(as) de Enfermagem:__________             Seguranças: _____________

Auxiliares de Enfermagem: ____________            Outros: ________________

5) Qual o número de profissionais que trabalham na emergência:

Médicos(as): _______________________              Secretário(a): ____________            

Enfermeiros(as): ____________________              Atendentes: _____________

Técnicos(as) de Enfermagem:__________             Seguranças: _____________

Auxiliares de Enfermagem: ____________            Outros: ________________

6) Quantas pessoas trabalham por turno?

Médicos(as): _______________________              Secretário(a): ____________            

Enfermeiros(as): ____________________              Atendentes: _____________

Técnicos(as) de Enfermagem:__________ 
Seguranças: _____________

Auxiliares de Enfermagem: ____________            Outros: ________________

7) Qual a quantidade de horas trabalhadas?

Médicos(as): _______________________              Secretário(a): ____________            

Enfermeiros(as): ____________________              Atendentes: _____________

Técnicos(as) de Enfermagem:__________             Seguranças: _____________

Auxiliares de Enfermagem: ____________            Outros: ________________
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8) Qual o valor da remuneração recebida?

Médicos(as): _______________________              Secretário(a): ____________            

Enfermeiros(as): ____________________              Atendentes: _____________

Técnicos(as) de Enfermagem:__________             Seguranças: _____________

Auxiliares de Enfermagem: ____________ 
Outros: ________________

9) Quais os regimes de trabalho dos médicos da instituição:

a) (    ) Plantão de _______ horas

b) (    ) Sobreaviso

c) (    ) Rotina

d) (    ) Outros

10) De que  especialistas  a  instituição  dispõe  em regime  de plantão/tempo  integral  (pl), 

sobreaviso (as) ou serviço terceirizado (ter) para atender a emergência e em que número 

por  plantão.  Em  caso  de  serviço  não  disponível  em  tempo  integral  especificar  os 

horários disponíveis (turno (T) – manhã/tarde/noite):

Especialidade pl sa ter I
V.

V. Especialidad
e

pl sa ter V
I
.T

(  ) clínico geral (  ) cirurgião plástico
(  ) pediatra (  ) cirurgião torácico
(  ) gineco-obstetra (  ) anestesiologista
(  ) cirurgião geral (  ) hemodinamicista
(  ) traumato-ortopedista (  ) angiografista
(  ) cardiologista (  ) radiologista
(  ) oftalmologista (  ) ecografista
(  ) otorrinolaringologista (  ) tomografista
(  ) neurologista (  ) hematologista
(  ) neuropediatra (  ) endoscopista
(  ) psiquiatra (  ) broncoscopista
(  ) toxicologista (  ) ecocardiografista
(  ) cirurgião cardiovascular (  ) cirurgião bucomaxilof.
(  ) cirurgião pediátrico (  ) odontólogo
(  ) cirurgião vascular (  ) outro
(  ) neurocirurgião
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11) De quais recursos a instituição dispõe em tempo integral (TI), tempo parcial (TP) e 

terceirizado (ter). Em caso de serviço não disponível em tempo integral especificar os 

horários disponíveis (turno (T) – manhã/tarde/noite):

Serviço/Profissional T
I

TP te
r

T VII. Serviço/Profi
ssional

TI V
I
I
I
.

ter T

Análise clínica laboratorial Angiografia
Eletrocardiografia Fibrobroncoscopia
Radiologia convencional Terapia renal substitutiva
Endoscopia digestiva Assistente social
Ultrassonografia Psicologia clínica
Eco doppirtler Nutrição
Banco de sangue/hemoter. Fisioterapia
Intensificador de imagens Terapia ocupacional
Hemodinâmica Farmácia
Tomografia comput. Hemoterapia
Ressonância magnética

12) Como é feito o sistema de contratação dos profissionais da área médica:

a) (    ) concurso público

b) (    ) concurso não público

c) (    ) sem concurso

d) (    ) outro: ____________________________

13) A instituição investe em qualificação dos funcionários: (    ) sim   (    ) não

Cursos Internos Congressos/Cursos 
Externos Outros

Médicos
Enfermeiras
Técnicos/Auxiliares

14) Qual o tipo de paciente que a instituição atende e em que porcentagem:

a) (    ) conveniados _______%

b) (    ) SUS _______%

c) particulares ________%
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15) Qual  a média do número de atendimento externos (emergência/ambulatórios/exames 

agendados)  diário  realizados  pela  instituição: 

______________________________________

16) Qual  a  população  da  região  de  cobertura  (n.º  absoluto): 

______________________________

17) Qual  o  número  de  atendimentos  médicos  em  24h  realizados  na  emergência: 

______________

a) Clinica geral: ________%

b) Pediatria: _________%

c) Traumato-ortopedia: ________%

d) Gineco-obstetrícia: _________%

e) Cirurgia: _________%

f) Politrauma: _______%

g) Outros:  _______%.  Quais? 

_________________________________________________

18) Qual a média de ocupação do departamento de emergência: _________%

a) N.º de leitos de observação: __________%

b) Percentual de pacientes em observação: ___________%

c) Percentual de indicação de internação: __________%

19) Qual o tempo médio de espera?

a) Para o atendimento médico: ___________

b) Para internação (saída da emergência): _________

20) Qual o horário de funcionamento externo da instituição/emergência: __________

21) Qual a área aproximada da emergência: _______________m2

22) Existe laboratório de análises clínicas no local em que funciona a emergência?
(    ) sim (    ) não
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23) Qual a distância aproximada entre o laboratório de análises clínicas e a emergência? 

__________

24) O hospital costuma atender pacientes de outros municípios: (    ) sim ____%  (    ) não

25) Qual o número total de leitos da instituição:

a) SUS: ________

b) Convênios: ________

c) Particulares: _______

26) A instituição dispõe de CTI: (    ) sim   (    ) não

a) N.º de leitos: 

i) Adultos: _______

ii) Pediátricos: ________

iii) Neonatais: ________

b) Tipo:

i) I: ____%

ii) II: ____%

iii) III: ____%

27) A instituição dispõe de bloco cirúrgico: (   ) sim   (    ) não

a) Qual o número de salas em uso ________

28) A instituição dispõe de ambulâncias para transplante para transporte dos pacientes para 

transferências/exames:

a) (    ) serviço próprio

b) (    ) terceirizado

c) (    ) não dispõe

i) ambulâncias em número de _________

ii) UTI móveis em número de _________

iii) Veículos para transporte de pacientes em número de __________

29) A instituição possui protocolos de atendimentos em emergência? (    ) sim  (    ) não

a) Quais: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____

30) A  instituição  possui  prontuários  para  os  pacientes  em  observação? 

_____________________
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a) A  partir  de  qual  momento  os  paciente  têm  prontuário? 

__________________________________

Obs.:  Este  questionário  deverá  ser  respondido  e  encaminhado  para  o  e-mail: 

comissao.saude@al.rs.gov.br e iara.mello@al.  rs.gov.br .
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X. IV. Documentos entregues ao Presidente da Comissão:
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