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AVANÇAR NA SAÚDE | ETAPA 1
R$ 249,7 milhões

REDE BEM CUIDAR RS
R$ 31,4 milhões

FARMÁCIA CUIDAR +
R$ 21 milhões

Executado: 91%
428 municípios beneficiados

Executado: 94%
446 municípios beneficiados

INFRAESTRUTURA
DA SES
R$ 19,8 milhões
Executado: 100%

REDE HOSPITALAR
R$ 177,5 milhões
Executado: 93%
18 hospitais beneficiados

AVANÇAR NA SAÚDE
ETAPA 2

INVESTIMENTOS DO ESTADO
PARA A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

R$ 99,4 MILHÕES
ATÉ 2022 | ETAPA 2

AVANÇAR NA SAÚDE
ETAPA 2

REDE BEM CUIDAR
R$ 12,8 milhões

FARMÁCIA CUIDAR +
R$ 20 milhões

HOSPITAIS
R$ 66,6 milhões

REDE BEM CUIDAR RS
R$ 12,8 milhões
▪ Novo aporte de R$ 30 mil para cada um
dos 428 municípios que aderiram à
RBC/RS, duplicando os valores de
implantação da etapa 1.
▪ O recurso será utilizado na
implementação da RBC/RS nas Unidades
Básicas de Saúde.

FARMÁCIA CUIDAR +
R$ 20 milhões
▪

Aporte adicional de R$ 35 mil a R$ 100
mil/farmácia, duplicando os valores
investidos na etapa 1, sendo:
➢ 70% para a estruturação da farmácia de
medicamentos especiais.
➢ 30% para a qualificação do
cuidado farmacêutico.

▪

446 municípios aderiram à Farmácia Cuidar +

▪

320.152 usuários beneficiados/mês.

Eixo Estrutura | 70%
▪ Armazenamento adequado dos medicamentos.
▪ Ampliação da capacidade estrutural de
atendimento.
▪ Ambiente confortável ao cidadão e trabalhadores.

Eixo Cuidado | 30%
▪ Estruturação de consultórios farmacêuticos.
▪ Implementação da dispensação qualificada.
▪ Acompanhamento farmacoterapêutico para
asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.
Porte da
Farmácia

Municípios com
adesão homologada

Repasse por
porte*

Total repasse
por porte

I

262

R$ 35.000

R$ 9.170.000

II

90

R$ 50.000

R$ 4.500.000

III

65

R$ 55.000

R$ 3.575.000

IV

12

R$ 65.000

R$ 780.000

V

17

R$ 100.000

R$ 1.700.000

TOTAL

446

* Mesmo aporte que a etapa 1.

R$ 19.725.000,00

INVESTIMENTOS EM
39 HOSPITAIS
R$ 66,6 milhões
▪ Execução de obras e aquisição de
equipamentos para qualificação
do atendimento SUS em regiões
estratégicas e ampliação da oferta de
serviços.

▪ Todas as macrorregiões beneficiadas.
▪ Mais qualidade de vida e saúde para a
população.
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INVESTIMENTO EM
39 HOSPITAIS
ETAPA 2

CENTRO-OESTE
Alegrete – Hospital Santa Casa do Alegrete
R$ 1,1 milhão
▪ Aquisição de 06 máquinas de hemodiálise;
▪ Atendimento aos pacientes com doença renal crônica mais
próximo das suas residências com a qualificação do atendimento
em ambiente hospitalar;

▪ Estruturação da Unidade Cuidados Intermediários (UCI) neonatal
para recém nascidos de gestantes de alto risco.

Rosário do Sul – Hospital de Caridade Nossa
Senhora Auxiliadora
R$ 400 mil
▪ Aquisição de 06 máquinas de hemodiálise;
▪ Implantação do Serviço de Terapia Renal Substitutiva, com
manutenção do atendimento ao paciente SUS no hospital.

CENTRO-OESTE
Santana do Livramento – Santa Casa
de Misericórdia
R$ 700 mil
▪ Aquisição de 10 equipamentos de hemodiálise;

▪ Implantação do Serviço de Terapia Renal Substitutiva,
com manutenção do atendimento ao paciente SUS no hospital.

Uruguaiana – Santa Casa de Uruguaiana
R$ 1,4 milhão
▪ Reforma das áreas de diagnóstico por imagem, ambulatório,
farmácia e passarela de acesso externo;
▪ Qualificação do espaço físico para atendimento à população de
um importante prestador da região da fronteira
nas especialidades de traumatologia e cirurgia geral, além de ser
habilitado para oncologia.

NORTE
Campinas do Sul – Hospital Municipal
R$ 900 mil
▪ Aquisição de aparelho de anestesia, foco cirúrgico, mesa cirúrgica
e monitores para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal;
▪ Qualificação do atendimento ao SUS no município, sendo mais
resolutivo nas intervenções de média complexidade, com
diminuição da necessidade do paciente buscar outros serviços.

Carazinho – Hospital de Caridade
R$ 2,5 milhões
▪ Aquisição de 02 aparelhos de anestesia, 03 focos cirúrgicos,
02 craniótomos, além de bisturi eletrônico, mesas
cirúrgicas, cardioversor, entre outros;

▪ Qualificação e ampliação do atendimento SUS a seus municípios
de referência, principalmente, em cirurgias Oncológicas.

NORTE
Erechim – Hospital Santa Terezinha
R$ 3 milhões
▪ Construção de nova UTI com a ampliação de 10 leitos adultos e 10
leitos pediátricos;
▪ Reforma das áreas físicas da hemodiálise, laboratório e centro de
parto normal;
▪ Os novos leitos de UTI permitirão cuidar de pacientes em quadros
de leucemia aguda que, atualmente, precisam buscar outras
Unidades Oncológicas.

Não-Me-Toque – Hospital Beneficência Alto Jacuí
R$ 250 mil
▪ Conclusão da reforma de 21 leitos da unidade de internação;
▪ Tornar o atendimento SUS mais humanizado e seguro.

NORTE
Nonoai – Hospital Comunitário e Beneficente
R$ 580 mil
▪ Reforma de 33 leitos da Unidade de Internação SUS e do Centro
Obstétrico;
▪ Qualificação e ampliação na prestação dos serviços de saúde à
população de referência, principalmente, na Ginecologia
e Traumato-Ortopedia.

Passo Fundo – Hospital de Olhos de Passo Fundo
R$ 1 milhão
▪ Aquisição de equipamentos para 04 novas salas cirúrgicas;
▪ Microscópio cirúrgico, mesa cirúrgica, monitor cardíaco, aparelho
de anestesia e aquisição de subestação de energia elétrica;
▪ Qualificação e ampliação na prestação dos serviços de saúde à
população e otimização na utilização dos recursos públicos, em
hospital especializado em oftalmologia.

NORTE
Passo Fundo – Hospital São Vicente de Paulo
R$ 6,3 milhões
▪ Aquisição de neuronavegador, fibrobroncoscópio pediátrico,
craniótomo, neuroendoscópio pediátrico, aparelho de anestesia,
aspirador ultrassônico, serra ortopédica, mesa cirúrgica, entre
outros equipamentos para o Centro Cirúrgico e a UTI pediátrica,
qualificando a prestação de serviços de saúde à população;
▪ Os aparelhos trarão segurança e rapidez transoperatória,
resolutividade , menor tempo de internação, e em consequência
menos sequelas nas crianças neonatas prematuras;
▪ Na Neurooncologia, abordagem precisa nas lesões cerebrais e
medulares.

Rodeio Bonito – Associação Hospitalar São José
R$ 598 mil
▪ Adequação do hospital às boas práticas de preservação
do meio ambiente com obras da estação de tratamento de
efluentes (ETE - Lavanderia) e efluentes (ETE - Sanitários);

▪ Execução de obras de reforma da fachada.

NORTE
Ronda Alta – Associação dos Trabalhadores
R$ 804 mil
▪ Reforma e ampliação do Centro de Diagnóstico e Imagem – CDI;
▪ Qualificar e ampliar o atendimento ao SUS, principalmente, nos
procedimentos de diagnose da traumato-ortopedia.

Tenente Portela – Hospital Santo Antônio
R$ 2,3 milhões
▪ Reforma e ampliação das áreas de imaginologia e serviços
de apoio do hospital e equipar a lavanderia e
adequação do hospital às normas da VISA;
▪ Referência nas especialidades de cirurgia vascular, urologia,
otorrinolaringologia, bucomaxilofacial, ginecologia, oftalmologia
com atendimento à pacientes com Doença Macular Relacionada
à Idade, cardiologia, cirurgia geral e traumatologia, realizando
cerca de 2 mil procedimentos cirúrgicos/ano.

NORTE
Seberi – Fundação Hospitalar Pio XII
R$ 300 mil
▪ Execução das obras de reforma e modernização do hospital.
▪ Humanização do atendimento SUS na porta de entrada do
hospital;
▪ O hospital de Seberi é uma referência importante na
área materno infantil do Norte do Estado, realizando cerca
de 400 partos de risco habitual por ano.

São José do Ouro – Hospital São José
R$ 650 mil
▪ Ampliação do hospital, com oferta de 15 leitos de
longa permanência para o SUS;
▪ Qualificação dos leitos de longa permanência SUS, permitindo a
disponibilização de leitos em hospitais de maior capacidade
tecnológica.

SUL
Rio Grande – Santa Casa de Rio Grande
R$ 2,5 milhões
▪ Aquisição de equipamento de Tomografia e Mamografia;
▪ Atualização destes equipamentos indispensável para a melhoria
no processo diagnóstico para os pacientes que necessitam de
atendimento especializado, especialmente na especialidade de
oncologia.

São José do Norte – Hospital Municipal
R$ 600 mil
▪ Reforma do Bloco Cirúrgico e adequação do
Centro Obstétrico e Centro de Parto Normal;
▪ Construção de uma maternidade de risco habitual,
diminuindo a necessidade das gestantes se deslocarem até
a cidade de Rio Grande.

VALES
Arroio do Meio – Hospital São José
R$ 420 mil
▪ Aquisição de compressor, ventilador mecânico e
04 monitores para abertura de leitos de UTI no hospital;
▪ Qualificação da prestação dos serviços à população da região,
principalmente nas áreas de Traumato-Ortopedia, Cirurgia
Vascular, Otorrinolaringologia, Ginecologia e Urologia, realizando
cerca de 400 cirurgias/ano na área de traumato.

Bom Retiro do Sul – Hospital Caridade
de Sant’ana
R$ 550 mil
▪ Aquisição de camas hospitalares, arco em "C" e ultrassom portátil;
▪ Qualificação do Centro Cirúrgico, permitindo o aumento de
cirurgias à população de referência.

VALES
Boqueirão do Leão – Hospital Dr. Anuar
Elias Aesse
R$ 250 mil
▪ Adequação da área física do hospital às normas da Vigilância
Sanitária.

Clique para adicionar texto
Cachoeira do Sul – Hospital de Caridade
de Cachoeira do Sul
R$ 2 milhões
▪ Aquisição de focos de teto, mesas cirúrgicas, carros de anestesia,
gerador eletro-cirúrgico, arco cirúrgico, craniótomo e
monitores multiparamétricos para três salas do Centro Cirúrgico;
▪ Qualificação do Centro Cirúrgico, permitindo o aumento das
cirurgias Oncológicas e Neurocirurgias à população de referência.

VALES
Encruzilhada do Sul – Congregação das Irmãs Servas
da Imaculada Conceição da Virgem Maria
R$ 350 mil
▪ Reforma e ampliação de 13 leitos no hospital e aquisição de
equipamentos hospitalares;
▪ Ampliação de leitos e dos serviços hospitalares, principalmente
nas áreas de Urologia, Cirurgia Vascular e Ginecologia.

Dois Lajeados – Hospital de Caridade São Roque
R$ 150 mil
▪ Instalação de central de gases medicinais;
▪ Prestação dos serviços de saúde com mais segurança
e otimização na utilização dos recursos públicos.

VALES
Estrela – Hospital de Estrela
R$ 928 mil
▪ Conclusão da reforma da Urgência e Emergência e aquisição de
berços, bancadas, camas, cadeiras de rodas, carros
de emergência, eletrocardiógrafo, monitores, ultrassom, entre
outros;

▪ Tornar o atendimento do serviço de urgência e emergência mais
resolutivo e qualificado.

Lajeado – Hospital Bruno Born
R$ 4,6 milhões
▪ Reforma do serviço de hemodinâmica e a unidade de internação
do Centro de Cardiologia e aquisição de equipamentos;
▪ Ampliação da área de referência na assistência ao paciente
Cardiológico do SUS, aumentando a população de referência.

MISSIONEIRA
Cruz Alta – Hospital São Vicente de Paulo
R$ 3 milhões
▪ Aquisição de craniótomo, aspirador ultrassônico, microscópio
cirúrgico, perfurador, aparelho de anestesia, arco cirúrgico entre
outros equipamentos para o Bloco Cirúrgico e Central de Material
Esterilizado- CME;
▪ Qualificação do atendimento dos serviços de Alta Complexidade
em Neurologia e Neurocirurgia

Horizontina – Hospital Osvaldo Cruz
R$ 1 milhão
▪ Conclusão das obras do Bloco Cirúrgico, central de material
esterilizado, Berçário e Salas de Parto;
▪ Diminuir a necessidade pela busca de outros
centros, principalmente, para os procedimentos de
média complexidade e partos de risco habitual.

MISSIONEIRA
Ibirubá – Associação Hospitalar Annes Dias
R$ 250 mil
▪ Ampliação e reforma da lavanderia para adequação às normas da
Vigilância Sanitária;
▪ Adequação do espaço às normas da VISA, conferindo
mais segurança ao paciente e profissionais de saúde.

Ijuí – Hospital de Caridade de Ijuí
R$ 2,1 milhões
▪ Modernização do parque tecnológico do Centro Cirúrgico;

▪ Conclusão da obra para adequação do ambiente à legislação
e instalação do equipamento de ressonância magnética;
▪ Ampliação dos serviços ofertados pelo Centro de Assistência de
Alta Complexidade em Oncologia - CACON.

MISSIONEIRA

Santa Rosa - Hospital Vida e Saúde
R$ 2,5 milhões
▪ Finalização da obra de dois pavimentos do hospital
para ampliação de 60 leitos de internação;
▪ Ampliação da estrutura hospitalar permitindo a qualificação do
atendimento à população de Santa Rosa e região.

METROPOLITANA
Gravataí - Hospital Dom João Becker
R$ 4,2 milhões
▪ Reforma da nova entrada da Emergência e seus ambientes de
apoio (Sala de Urgências, Sala de ECG, Sala de Inalação e
Aplicação de Medicamentos, além da Sala de Suturas e
Curativos);
▪ Ampliação do atendimento de emergência SUS.

Novo Hamburgo – Hospital Municipal de
Novo Hamburgo
R$ 9 milhões
▪ Participação na construção do anexo II do hospital com
cinco pavimentos;
▪ Ampliação de 82 novos leitos SUS;
▪ 10 novas salas cirúrgicas, centro de imagem, de diagnóstico e
hemodinâmica.

METROPOLITANA
Osório – Hospital Beneficente São Vicente de Paulo
R$ 1 milhão
▪ Reforma da área da emergência e do ambulatório e aquisição
de equipamentos;
▪ Reforma do Centro Obstétrico;
▪ Ampliação e qualificação dos atendimentos
de urgência/emergência SUS aos municípios do Litoral Norte.

Rolante - Fundação Hospitalar de Rolante
R$ 500 mil
▪ Reformas, adaptações e ampliações da estrutura do Hospital;
▪ Manutenção e conservação da estrutura predial do hospital.

SERRA
Antônio Prado – Hospital São José
R$ 200 mil
▪ Execução/adequação da Central de Material Esterilizado (CME) e
do Serviço de Atenção Obstétrica Neonatológica (SAON);
▪ Atendimento mais seguro e qualificado ao Cidadão.

Bom Jesus – Hospital Bom Jesus
R$ 600 mil
▪ Reforma e revitalização do hospital;
▪ Qualificação do atendimento nas internações clínicas e de saúde
mental.

SERRA
Garibaldi – Hospital Beneficente São Pedro
R$ 4 milhões
▪ Obra de ampliação de 1.104 m² do Centro Cirúrgico e do serviço de
média e alta complexidade, além de adequação de área física
para aumento do atendimento no Programa Assistir;
▪ A obra permitirá a ampliação no atendimento especializado.

Nova Prata – Hospital São João Batista
R$ 3 milhões
▪ Construção da nova área de Urgência e Emergência do Hospital;
▪ Ampliação da assistência aos municípios da macro Serra como
referência de oftalmologia de urgência, hoje atendidos em Porto
Alegre.

INVESTIMENTO EM

54 HOSPITAIS
R$ 244,1 milhões
ETAPA 1 – R$ 177,5 milhões
ETAPA 2 – R$ 66,6 milhões

REDE BEM CUIDAR RS
ETAPA 1 – R$ 31,4 milhões

ETAPA 2 – R$ 12,8 milhões

R$ 44,2 milhões

FARMÁCIA CUIDAR +
ETAPA 1 – R$ 21 milhões
ETAPA 2 – R$ 20 milhões

R$ 41 milhões

INVESTIMENTOS DO ESTADO
PARA A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

R$ 349,1 MILHÕES
ATÉ 2022 | ETAPAS 1 E 2

Maior investimento
já realizado nos últimos 20 anos

Avançar na Saúde é
✓ Ampliar o atendimento ambulatorial
e hospitalar
✓ Fortalecer a Atenção Básica e a
regionalização do SUS
✓ Qualificar o cuidado farmacêutico
✓ Proteger a vida e cuidar das pessoas
✓ Oferta de serviços mais próximo das
pessoas

SELT- Secretaria de
Logística e Transporte
09/06/2021

R$ 1,3 bilhão

SEDAC – Secretaria
da Cultura
17/08/2021

R$ 84 milhões

SEDUR – Secretaria de
Desenvolv. Urbano e
Metrop. Pavimenta

SEAPDR– Secretaria da
Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural

SSP – Secretaria de
Segurança Pública

23/12/2021

01/12/2021

21/10/2021

R$ 370 milhões

(+) R$ 110 milhões BRDE/Badesul

R$ 275,9 milhões

R$ 280,3 milhões

R$ 465,6 milhões

R$ 10,85 milhões

SES – Secretaria
da Saúde

SEDUC – Secretaria de
Educação

04/01/2022

14/10/2021

SICT – Secretaria de
Inovação, Ciência e
Tecnologia

SPGG – Secretaria de
Planej. Govern. e Gestão
Iconicidades (premiações)

30/09/2021

21/06/2021

R$ 349,1 milhões

R$ 1,2 bilhão

R$ 112,3 milhões

R$ 4,2 milhões

SEL – Secretaria
do Esporte e Lazer
09/11/2021

R$ 54,7 milhões

Total: R$

SJSPS – Secretaria de
Justiça e Sistemas Penal e
Socioeducativo
19/11/2021

4,5 bilhões

CM – Casa Militar –
Defesa Civil
03/11/2021
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