
18Recomposição e 
Adequação do 
Sistema de Saúde

O
.bjetivo

Relocar e promover melhorias nos equipamentos de 
saúde, levando em consideração o conjunto de equipamentos 
existentes na área de abrangência, maximizando o nível de 
assistência em cada comunidade. Controlar também, de forma 
sistemática, os agravos nos serviços de saúde gerados pela 

construção do empreendimento na região.

Metodologia e procedimentos

Este Programa foi desenvolvido em três fases: diagnóstico; prognóstico e 
proposição de programas. Participaram juntamente com a Empresa como parceiros 
institucionais as Secretarias de Saúde dos Estados de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul, bem como as Secretarias de Saúde dos municípios atingidos pelo empreendimento.

Na primeira fase dos trabalhos, foram realizadas visitas à todas as unidades de saúde localizadas ao longo do reservatório, 
que culminaram com a elaboração de um 
diagnóstico da situação de cada Posto de Saúde 
afetado. Foram investigados: o nível de saúde da 
população, os serviços existentes, a assistência 
informal à saúde e a avaliação de cada unidade.

Na segunda fase dos trabalhos foi 
elaborado um prognóstico, levando-se em 
consideração as seguintes possibilidades: 
alteração do quadro epidemiológico da área; 
aumento da incidência de algumas patologias; 
agravamento das condições socioeconômicas e 
ambientais e alterações no sistema de prestação 
de serviços de saúde da região.

Após o diagnóstico e prognóstico, foram 
elaborados programas integrados de ações que 
reforçaram o sistema regional de saúde existente. 
Foi também, após o enchimento do lago, feita uma 
avaliação e acompanhamento do perfi l 
ep idemio lóg ico da reg ião,  bem como 
desenvolvido um sistema de vigilância sanitária.

Ações Realizadas

- Identificados todos os equipamentos de atendimento da saúde afetados direta e indiretamente a nível regional e local; através de trabalho associado do 
Programa de Relocação de Núcleos de Apoio à População;
- A partir do levantamento, foi realizado o diagnóstico do atendimento e da situação física dos equipamentos, bem como uma proposta de relocação dos 
equipamentos atingidos e de atendimento da população remanescente e da que afluiu à região em função da obra da Usina;
- Projeto e construção dos novos equipamentos em consonância com os órgãos de governo afetos ao programa, bem como adequação dos novos 
equipamentos e dos existentes, com vistas ao atendimento do contingente populacional total;
- Participação da Empresa no Seminário sobre Zoonose e Vetores, em Três Arroios/RS, promovido pela Secretaria de Saúde do RS;
- Alterado o sistema de prestação de 
serviços de saúde da região;
- Relocado o Hospital da cidade de Itá 
e construído Posto de Saúde na 
comunidade de Três Barras pela 
Prefeitura Municipal de Aratiba, em 
terreno cedido pela Gerasul;
-Construído Posto de Saúde na 
comunidade de Mirim pela Prefeitura 
de Severiano de Almeida com projeto 
elaborado pela Empresa;
- Cedido pela Empresa o terreno para 
a construção de um Posto de Saúde 
para a comunidade de Rio Branco, 
através de convênio com Prefeitura 
de Mariano Moro;
- Construído pela Empresa um Posto 
de Saúde/ Posto Telefônico na 
comunidade de Rancho Grande  
Concórdia que atenderá toda a 
região.
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