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GEP do HE faz investimentos
com verba do Rehuf

A Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do 
Hospital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas (HE UFPel) com a finalidade de qua-
lificar o ensino, bem como prestar assistência 
de excelência realizou diversas aquisições 
através do Programa Nacional de Reestrutu-
ração dos Hospitais Universitários Federais 
(Rehuf), em 2018.

Ao todo foram investidos R$ 375 mil, para 
compra de 36 computadores, um aparelho 
de colonoscopia e cursos de formação em 
urgência para 70 alunos dos Programas de 
Residência Médica.  

De forma inédita, foram oferecidos cursos 
com certificação internacional para treina-
mento em situações de urgência aos residen-
tes das áreas de Clínica Médica, Pediatria e 
Cirurgia Geral. Esses cursos permitem cresci-
mento da competência profissional, propor-
cionando ganhos de conhecimentos e habili-
dades técnicas necessárias para a assistência 
às urgências com adultos (ACLS), pacientes 
vítimas de trauma (ATLS), recém-nascidos e 
crianças (PALS). Os treinamentos em PALS e 
ACLS contribuem ainda para diminuição da 
mortalidade intrahospitalar. 

Segundo a Gerente de Ensino e Pesqui-
sa, Beatriz Vogt, esta é a primeira vez que o 
Hospital oferece os cursos aos residentes. 
“Entendemos como uma iniciativa funda-
mental e que irá complementar e aprimorar a 
formação dos residentes. O aperfeiçoamento 
profissional que terão é indiscutível após a 
realização desses cursos”. 

Segundo Ana Carolina Jordão Cuimbra, 
residente de Pediatria, os cursos foram fun-
damentais para consolidar o aprendizado. “O 
PALS é um curso sensacional. Tivemos um 
final de semana de imersão profunda e de 
crescimento sem dimensão. Posso dizer que 

sou outra profissional após a realização”, afir-
mou. “A experiência de ter realizado só evi-
denciou a importância e a diferença que fez 
na minha vida profissional. Escolhemos a me-
dicina para fazer o melhor pelos pacientes, e 
o melhor para eles é ter um profissional em 
constante processo de educação/de recicla-
gem”, acrescentou a aluna.

Além disso, no que diz respeito aos equi-
pamentos, a aquisição dos computadores foi 
realizada com vistas a ampliação do quantiti-
tativo em alguns QGs, de maneira a acelerar o 
fluxo dos atendimentos, bem como realizar a 
substituição de vários outros que já possuíam 
mais de 10 anos de uso.

“A compra do Colonoscópio, aparelho para 
realização de exames de colonoscopia, tam-
bém permitirá o desenvolvimento de habili-
dades dos acadêmicos na área de Endosco-
pia do Programa de Residência Médica em 
Gastroenterologia, bem como possibilitar o 
atendimento de pacientes à nível hospitalar 
e ambulatorial que aguardam por este exa-
me”, finalizou Beatriz. 

Verba
Em 2018 os hospitais universitários da 

Rede Ebserh contaram com o reforço orça-
mentário de R$ 15 milhões para investimen-
tos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.  
Os recursos do Rehuf, programa administrado 
pela Empresa Brasileira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh), são destinados à reestrutura-
ção e revitalização dos hospitais das universi-
dades federais, integrados ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). A iniciativa também prevê o 
financiamento compartilhado dos hospitais 
por meio dos ministérios da Educação e da 
Saúde e contempla iniciativas de moderniza-
ção da estrutura física e do parque tecnológi-
co das unidades hospitalares.

“Vida em cor” é a 
primeira exposição do 
ano no Corredor Arte

Até o dia 5 de fevereiro, pacien-
tes, visitantes e colaboradores do 
Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel) po-
derão apreciar a exposição “Vida 
em cor” da artista plástica Lis Knu-
th. São 11 peças de pintura à óleo 
e acrílica no estilo do falso abstra-
to e também do impressionismo 
moderno. “São pinceladas mais 
longas que o impressionismo tra-
dicional”, explicou ela.

“Quando estou pintando minha 
entrega é total. Coloco toda minha 
alma numa explosão de cores com 
pinceladas leves e ao mesmo tem-
po intensas. Minhas telas têm vida, 
muito sentimento e sensibilidade. 
Pintar, para mim, é algo vital como 
respirar, sangue circular... é vida 
através dos pincéis e das tintas”, 
declarou.

A artista contou se sentir muito 
agradecida por poder mostrar suas 
obras no hospital. “Se, de alguma 
forma, minhas telas conseguirem 
alegrar os olhos de quem mais 
precisa e funcionar de forma tera-
pêutica... então minha alegria será 
imensa”, ressaltou ela.

A exposição pode ser visita-
da diariamente, das 7h às 22h. O 
Corredor Arte fica no corredor de 
entrada do Hospital Escola, na rua 
Professor Araújo, 538.
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No dia 18 o Hospital Escola recebeu a visita dos alunos do Festival Internacional de Música 
do SESC. Alexandre, Daniel, Gabriel e Rafael fizeram uma apresentação para os pacientes, 
acompanhantes e colaboradores. 
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Janeiro Branco: Saúde 
Mental em pauta no 

Hospital Escola

Pensar sobre a vida, condição so-
cial e psicológica, relacionamentos 
pessoais e profissionais, crenças, o 
sentido que dado à vida, propósi-
tos, emoções, sentimentos, pensa-
mentos, como está a saúde mental, 
numa perspectiva integral, holís-
tica e humanística é o objetivo da 
celebração do Janeiro Branco.

A programação do HE iniciou no 
dia 10, com atividade de acolhi-
mento no Corredor Arte – corredor 
de entrada do prédio principal. A 
atividade intitulada “Quem cuida 
da mente, cuida da vida” consistiu 
em uma intervenção com o públi-
co, onde uma equipe multiprofis-
sional estimulou a reflexão e inte-
ração das pessoas com o tema. Na 
ocasião os colaboradores tiveram 
um espaço para expressar a impor-
tância dos cuidados com a saúde 
mental.

No dia 15, a Coordenadora de 
Saúde Mental da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Gicelma Kaster, 
falou sobre Saúde Mental e Quali-
dade de Vida. E no dia 22, no audi-
tório do HE, foi desenvolvida uma 
oficina com o tema “A Roda da Vida 
e o Processo de Mudança” pelas as 
psicólogas Cristiane Paviani e Do-
ralúcia Gil da Silva.

E para encerrar a campanha, no 
dia 28, no auditório do HE, acon-
teceu uma palestra sobre Saúde 
Mental dos Profissionais da Saúde, 
com o médico psiquiatra Pedro 
Abuchaim.


