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Modernização e economia nos sistemas 
de telefonia do Hospital Escola

O sistema de telefonia do Hospital Es-
cola da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel) está passando por alterações 
este ano. As mudanças pretendem mo-
dernizar e gerar economia ao hospital, 
através de uma nova tecnologia que será 
implantada pelo Setor de Gestão e Pro-
cessos e Tecnologia da Informação (SGP-
TI) do HE.

De acordo com o Analista de Tecnolo-
gia da Informação, Jean Bersch, o novo 
sistema utiliza a tecnologia de Voz sobre 
IP, também chamada por VoIP (Voice over 
Internet Protocol) que consiste no uso da 
rede de dados existente, para transmis-
são de sinais de voz em tempo real na 
forma de pacotes de dados. O objetivo 
da telefonia em redes IP é prover uma 
forma alternativa aos sistemas tradicio-
nais mantendo, no mínimo, as mesmas 
funcionalidades e qualidade similar e 
aproveitando a sinergia da rede para o 
transporte de voz e dados. 

Além disso, o analista destacou que 
anteriormente a manutenção interna era 
realizada exclusivamente pelo setor de 
Infraestrutura, porém a configurações de 
ramais necessitava de suporte de uma 
empresa terceirizada. Atualmente, os 
colaboradores da TI já possuem acesso à 
maioria dessas centrais.

Em termos de linhas telefônicas, a par-
tir de uma análise aprofundada no ano 
de 2017, foi realizada uma redução na 
quantidade de linhas existentes, de 34 
para 14, gerando uma economia aproxi-
mada de R$ 24 mil por ano. 

O Gerente Administrativo, Mateus San-

tin, explica que além da redução de cus-
tos, essa mudança diminuiu o tempo de 
espera para a configuração dos ramais. 
“Isso tornava os processos, como libera-
ção e alterações, lentos e onerosos, visto 
que era necessário aguardar até possuir 
um número específico de chamados para 
diminuição de custos”, destacou.

Segundo Jean, o objetivo é substituir 
o sistema de telefonia atual, de forma a 
integrar todos os prédios que compõe o 
complexo hospitalar, com a utilização de 
ramais IP, permitindo o cancelamento de 
outras linhas telefônicas que atualmente 
atendem exclusivamente determinados 
setores, ocasionado uma redução ain-
da maior nos custos com telefonia. “Até 
então, o Hospital Escola possui algumas 
centrais telefônicas analógicas, sem co-
nexão entre si”, frisou. 

Outra mudança prevista é a integração 
com o fone@RNP, canal alternativo e co-
laborativo, que proporciona economia 
para o serviço de telefonia de seus parti-
cipantes. Esse meio é utilizado para reali-
zação de chamadas interurbanas, através 
da internet. É dedicado à comunidade 
brasileira de ensino superior e pesquisa, 
que interconecta universidades e seus 
hospitais, institutos de pesquisa e insti-
tuições culturais, para oferecer um canal 
alternativo e colaborativo, proporcio-
nando economia. “Por meio de um acor-
do entre os participantes, o fone@RNP 
permite ligações de longa distância para 
telefones fixos na rede pública e para al-
gumas universidades ao redor do mun-
do, também a custo zero”, finalizou Jean.

Corredor Arte recebe a 
exposição Relatar.Amar

No mês da mulher, o Corredor Arte 
do HE recebe a exposição “Relatar.
Amar” de Nathalia Freitas, da empresa 
Sophia Freitas Fotografia. Fotografias 
de mães e gestantes são o foco do 
trabalho da fotógrafa e representam o 
universo feminino. As peças permane-
cerão expostas de 8 de março a 8 de 
abril.

De acordo com a fotógrafa, as ima-
gens foram selecionadas de acordo 
com a representatividade de cada uma. 
“Cada imagem remete a uma história 
diferente que eu vivenciei e muitas eu 
acompanhei de perto, desde o nasci-
mento até o acompanhamento trimes-
tral”, comentou.

Nathalia possui um projeto que en-
volve as gestantes internadas na Ma-
ternidade do HE, chamado “Relato de 
Amor”. Gestantes e puérperas lactan-
tes, são selecionadas para uma ses-
são de fotos. As participantes ganham  
cópias das imagens tratadas e em alta 
resolução. “É maravilhoso poder pro-
porcionar esse momento às mamães. 
Muitas delas talvez não tivessem con-
dições de registrar esse momento tão 
especial”, acrescentou.

O projeto
O HE recebe a visita da fotógrafa 

duas vezes por mês. Neste dia, o hos-
pital cede um local para a atividade e a 
equipe da maternidade auxilia na sele-
ção e no acompanhamento das partici-
pantes durante as fotos.

O projeto teve início no final de 
2017 e almeja realizar esses ensaios 
fotográficos para a produção de um ca-
lendário, que será comercializado, vi-
sando arrecadar fundos para melhorias 
nas enfermarias da maternidade do HE. 
“Para que isso aconteça, ainda estamos 
em busca de parcerias para a produção 
do material”, concluiu Nathalia.

Segundo a fotógrafa, o projeto visa 
aumentar a autoestima das gestantes 
e estimular as mães na amamentação. 
“Este momento lindo da vida de cada 
uma delas merece um registro de amor, 
com o objetivo de levar um momento 
doce e de tornar mais suave uma fase 
difícil que elas estão passando”, acres-
centou.



No último sábado (3) aconteceu 
a formatura do Programa de Resi-
dência Multiprofissional em Aten-
ção à Saúde da Criança do HE. A 
solenidade foi realizada no auditó-
rio do hospital e contou com a pre-
sença de familiares das formandas, 
professores e colaboradores do 
hospital.  

Compuseram a mesa de autori-
dades, a superintendente do HE, 
Vera Silveira, representando tam-
bém o reitor da UFPel, o Gerente 
Administrativo, Mateus Santin, a 
Gerente de Atenção à Saúde, Sa-
manta Winck Madruga, a Gerente 
de Ensino e Pesquisa, Beatriz Vogt 
e o coordenador da Comissão de 
Residência Multiprofissional, Lean-
dro Nizoli. 

As formandas Andressa da Silva 
Arduim, Andriele Madruga Peres, 
Betânia Boeira Scheer, Juliana Qua-
dros Santos Rocha, Thays Torres do 
Vale Oliveira receberam seus cer-
tificados das mãos da Gerente de 
Atenção à Saúde.

Foi divulgado, no dia 01 de mar-
ço, o edital de seleção para as vagas 
remanescentes da Residência Multi-
profissional do HE. O requerimento 
de inscrição deverá ser preenchido 
exclusivamente via internet, pelo 
site www.heufpel.com.br no período 
de 5 a 13 de março. A inscrição será 
efetivada mediante a apresentação 
dos documentos solicitados no edi-
tal, neste mesmo período, das 9h às 
11h, e das 14h às 16h, de segunda-
-feira a sexta-feira, na secretaria da 
Comissão de Residência Multiprofis-
sional e em Área Profissional da Saú-
de da UFPel (COREMU-UFPel), situa-
da na rua Prof. Araújo, 433.

Estão sendo ofertados dois tipos 
de programas: Multiprofissional em 
Saúde, na área da Odontologia – 
Atenção à Saúde Oncológica e Área 
Profissional da Saúde, na área de Me-
dicina Veterinária – Clínica Médica 
em Ruminantes. 

Programa de residência 
multiprofissional do HE tem 

cerimônia de formatura

COREMU divulga edital
de vagas remanescentes
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 A partir desta semana a Ginástica Laboral passou a ter um novo formato. Pilates, funcional, 
circuito, aeróbica, ritmos, abdominal e alongamentos serão oferecidos, de acordo com progra-
mação mensal, todas as terças-feiras, no auditório, em dois horários: 16h e 16h30min.


