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Representantes

Entidades Presentes

André Lagemann

Hospital Ouro Branco

Renato Specht

Secretário da Saúde de Lajeado

Teresia Steffen

Acie Estrela

José Clóvis Soares

Hospital São José

Meljor Astor Ritter

Associação Hospitalar Marques de
Souza

Franciele Daldon

Representando Membros do Hospital
Bruno Born

Volnei Jost

16ª CRS

Conforme lista de presença acima, prosseguiu a reunião.
Os membros do Hospital Bruno Born não puderam comparecer, mas foram
representados por Franciele Daldon. O senhor André comunicou que no dia 30/11/2011
acontecerá em Brasília a Conferência Nacional de Saúde, onde o Governo dará voz aos
usuários para que possam opinar sobre o sistema de saúde. Comunicou também que o
senhor Glademir Scwinguel se afastou da 16ª CRS, sendo assim não faz mais parte da
Comissão da Saúde, tendo em vista que era representante desta instituição dentro da
comissão.
A reunião prosseguiu com o senhor André apresentando os pontos fortes e fracos da
saúde no Vale do Taquari e assuntos que haviam também sido apresentados na última
reunião.
Referente aos pontos fracos houve um breve debate entre os membros sobre a
falta de leitos nas unidades de atendimento, a senhora Teresia salientou dificuldade de
deslocamento de pacientes para outras cidades, a falta de profissionais para atender
causando aglomerações de pacientes. A senhora Franciele disse ainda que a falta mão de
obra qualificada impossibilita a abertura de novos leitos para diluir a demanda.
O senhor Clóvis ressaltou a dificuldade que há em conseguir médicos que façam
plantões presenciais 24 horas, pois os salários são baixos, além disso, existe a necessidade

de melhoria no espaço físico dos hospitais, disse que seria necessário buscar financiamento
e verbas para melhorar serviços de baixa, média e alta complexidade.
Senhor Renato disse que é preciso saber a capacidade que das entidades/hospitais
para suportar a demanda existente pelos serviços prestados, pois assim saberemos como e
onde investir nos hospitais, descentralizando os serviços.
O senhor Volnei falou sobre a importância de termos uma escola de saúde pública,
sobre os custos com cursos técnicos e a baixa remuneração dos profissionais da área.
Buscar a centralização da macrorregião do Vale do Taquari para Lajeado, mas não
trazer referências para os hospitais e sim para a região, também foram assuntos abordados
pelos membros.
O Senhor André solicitou que fossem convidados para a próxima reunião a diretoria
do CODEVAT e AMVAT, foram sugeridas ainda duas datas 08/12 e 12/12, data, sala e
horários a serem confirmados.

