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Audiência Pública debate conclusão
do novo Hospital Escola

No dia 18 de junho às 14h, ocorre a 
Audiência Pública na Câmara de Verea-
dores de Pelotas que pretende reunir a 
comunidade, representantes do Minis-
tério da Saúde, da Ebserh, deputados, 
vereadores, secretários municipais e 
governança do HE. O foco será a mobi-
lização regional em favor da construção 
de um hospital 100% SUS que atenda 
a toda região sul do estado. A UFPel já 
tem o projeto em andamento – em fina-
lização do bloco 3, destinado à Oncolo-
gia, ainda necessitando de cerca de R$ 6 
milhões para sua conclusão. Porém não 
possui recursos para a execução da obra 
dos blocos 1 e 2. A conclusão da obra 
está estimada, atualmente, em R$ 200 
milhões.

A ideia é vislumbrar o cenário atual e 
discutir possíveis adaptações do projeto 
original para viabilizar a sua construção 
e também a sua manutenção após a con-
clusão, dentro da atual realidade econô-
mica do país e da demanda dos serviços 
de saúde.

Para a superintendente do HE, Vera 
Maria Freitas da Silveira, esta mobiliza-
ção é fundamental para que a obra não 
pare. “Esta demanda é fundamental para 

toda nossa região. Somos um hospital de 
ensino, que forma profissionais de nove 
cursos da área da saúde. Prestamos as-
sistência de qualidade a pacientes dos 
municípios de toda região e temos ca-
pacidade para ampliar este atendimen-
to com o quadro atual de colaboradores 
que temos. O que nos falta é um espaço 
físico adequado e próprio, para que pos-
samos parar de pagar aluguel e investir 
o recurso na saúde e na educação”, des-
tacou Vera.

A iniciativa partiu do vereador Marcus 
Cunha, que está viajando por todos os 
municípios da região em busca de apoio 
político e já ganhou adesão estadual e 
nacional, respectivamente, através dos 
deputados Zé Nunes e Pompeo de Mat-
tos. Eles acreditam que a mobilização 
possa garantir verbas do orçamento fe-
deral de 2019 para a continuidade da 
construção do novo Hospital Escola.

Do valor total anual, das emendas, 
50% deve ser destinado à saúde. A ideia 
da construção da Frente Parlamentar é 
convencer os deputados e senadores a 
escolherem o Hospital Escola como des-
tino destes recursos em 2019.

Assinado Acordo Coletivo 
de Trabalho entre

Ebserh e empregados

O Acordo Coletivo de Trabalho da 
Rede Ebserh foi assinado nesta sexta-
-feira, 8, na sede da instituição. Após 
tratativas do ministro da Educação, 
Rossieli Soares, e do presidente da 
Rede Ebserh, Kleber Morais, junto ao 
Ministério do Planejamento, foi elabo-
rada uma nova proposta para os em-
pregados da empresa pública, o que 
levou à aprovação dos trabalhadores e 
culminou na assinatura do documento.

Nas cláusulas econômicas, a Ebserh 
reajustará os salários de seus empre-
gados em 6,84%, sendo 4,76% so-
bre 2017/2018 – com pagamento de 
70% do retroativo do período em duas 
parcelas – e 1,99% sobre 2018/2019 
– com pagamento de 100% do retro-
ativo do período em parcela única. O 
índice de reajuste vale para os benefí-
cios sociais como auxílio alimentação, 
auxílio pré-escolar, assistência médica 
e odontológica.

Mais avanços
A empresa oferece ainda antecipa-

ção de 50% do 13º salário na folha de 
pagamento do mês de junho de cada 
ano ou a pedido do empregado por 
ocasião das férias iniciadas entre fe-
vereiro e maio, no caso de internação 
hospitalar igual ou superior a 15 dias 
ou em caso de enfermidade grave. A 
instituição também realizará ações 
preventivas para coibir a ocorrência 
de assédio sexual e combate à discri-
minação de gênero, raça e orientação 
sexual.

Ficam previstas as escalas de plan-
tão: 12 horas consecutivas de traba-
lho por 36 de descanso (12x36), nos 
turnos diurno e noturno, estendidas 
às áreas administrativas essenciais à 
assistência. O ACT prevê também a fle-
xibilização do intervalo interjornada 
de no mínimo 11 horas duas vezes ao 
mês, e a extensão por mais seis meses 
do descanso para nutrizes amamenta-
rem, sendo dois períodos diários de 30 
minutos cada ou período único de uma 
hora.

A Ebserh concederá dois meio perí-
odos por mês, não cumulativos, para 
acompanhamento em exames e con-
sultas médicas de pessoa da família, 
e dois abonos anuais de ponto, não 
cumulativos. Os empregados adminis-
trativos que cumprem jornada de oito 
horas diárias poderão optar por inter-
valo mínimo de 30 minutos para almo-
ço. Além disso, as horas negativas para 
a participação no movimento paredista 
de 5 a 7 de junho serão abonadas.



Os hospitais universitários federais 
vinculados à Rede Ebserh realizarão, 
por meio de suas ouvidorias, o primeiro 
ciclo do ano da Pesquisa de Satisfação 
dos Usuários, no período de 4 de junho 
a 4 de julho de 2018. Já é o quinto ano 
em que a instituição aplica a consulta, 
que é um dos meios de os cidadãos que 
fazem uso dos hospitais participarem 
da avaliação dos serviços prestados.

Dentre os itens abordados, a pesqui-
sa avalia o tempo de espera, a estrutu-
ra e o atendimento, visando contribuir 
para a qualidade dos serviços presta-
dos ao cidadão. Quem desejar partici-
par poderá opinar sobre diversos temas 
como limpeza, conforto, além de poder 
fazer uma avaliação geral da respectiva 
instituição. Para responder ao questio-
nário, não é necessário a identificação 
e o questionário será respondido de 
forma eletrônico por meio de um tablet.

A Pesquisa de Satisfação dos Usuá-
rios dos Hospitais Universitários Fede-
rais é uma iniciativa da Ouvidoria-geral 
da Rede Ebserh e tem por objetivo 
avaliar a percepção dos usuários, com 
vistas ao aprimoramento da qualidade 
do atendimento, além de cumprir de-
terminação legal que assegura a par-
ticipação do cidadão na avaliação dos 
serviços realizados pelos órgãos públi-
cos federais.

“Os dados coletados podem auxi-
liar na implementação de melhorias, 
servindo como norte para as ações de 
gestão, pois ajuda a identificar os pon-
tos críticos que exigem maior atuação”, 
afirmou o Ouvidor-geral da Rede Eb-
serh, Rodrigo Albuquerque.

Os colaboradores do Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel) têm até o dia 7 de julho para rea-
lizar a primeira capacitação obrigatória, 
do Programa Anual de Treinamentos do 
Núcleo de Educação Permanente (NEP). 
As capacitações obrigatórias, ancoradas 
na Política de Educação Permanente do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e nas 
demais legislações vigentes, buscam 
aprimorar e qualificar os trabalhadores, 
no que tange à segurança em saúde e 
medicina do trabalho.

Os treinamentos previstos no progra-
ma estão formalizados na Plataforma 
de Educação à Distância da Ebserh no 
endereço eletrônico www.3ec.ebserh.
gov.gr e todos os colaboradores já 
estão cadastrados. A primeira capaci-
tação, que é o curso “Capacitação Ins-
titucional Obrigatória – NEP 1” já está 
disponível para ser realizada.

Dúvidas podem ser esclarecidas no 
Serviço de Desenvolvimento de Pes-
soas e na Unidade de Websaúde, pelos 
ramais *7006, *7007 e 234, respectiva-
mente.

Pesquisa de Satisfação
dos usuários tem início nos
hospitais da Rede Ebserh

Primeira capacitação
obrigatória está disponível

EXPEDIENTE:
Periodicidade: semanal | Tiragem: 130 exemplares | Editoração e diagramação:
Comunicação Social HE UFPel | E-mail: comunicacao.he.ufpel@ebserh.gov.br

Todas as edições do informativo estão disponíveis no site HE UFPel

Foto
Notícia

  Terça-feira (12) o HE esteve no estande da UFPel na Fenadoce. A CCIH passou orientações sobre Hi-
giene das Mãos, o enfermeiro Vitor Santos esclareceu os malefícios do tabaco e alunos da residência 
multiprofissional falaram sobre câncer bucal.

Hospital Escola passa a contar com novos
canais de comunicação interna

RS identifica caso de Sarampo

Desde o mês de maio o HE passou a 
contar com um novo canal de comuni-
cação interna: uma televisão no corre-
dor principal do andar térreo do prédio 
principal. Ali são veiculadas as chama-
das das principais notícias institucio-
nais, além de informações importantes 
para os colaboradores, pacientes e seus 
acompanhantes. 

O projeto, idealizado pela equipe de 
Comunicação em 2017, foi viabilizado 
em reunião do Núcleo de Gestão da 
Qualidade, que conseguiu realocar uma 
televisão que não estava sendo utilizada 
em outro prédio da universidade. A ideia 
é expandir o canal para outras áreas e 
prédios do HE, conforme forem sendo 
adquiridos aparelhos de tevê.

Já no mês de junho, entrou no ar o 
mural digital, que aparece na tela do 

O Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde (CEVS) do Rio Grande do Sul di-
vulgou um alerta, no dia 1º de junho, so-
bre um caso confirmado de sarampo no 
estado. No documento, o centro listou 
as cidades brasileiras com incidência da 
doença e destacou as características da 
patologia.

O CEVS salientou a importância em 
detectar e notificar rapidamente qual-
quer caso suspeito de sarampo, possi-
bilitando que as medidas de controle 
sejam realizadas oportunamente, inter-
rompendo a cadeia de transmissão. No 
alerta, foi solicitado aos Núcleos de Vigi-
lância Epidemiológica Hospitalar (NVHE) 
e Comissões de Controle de Infecção 
(CCIH) das instituições de saúde, que 
implementem a vigilância do sarampo 

computador logo após o login. Nele são 
divulgados três avisos vigentes na se-
mana, exclusivos para os colaboradores, 
como eventos, campanhas e comunica-
dos.

através de busca ativa de casos e da 
sensibilização dos profissionais médicos 
e de enfermagem para que, na vigência 
de um caso que preencha os critérios de 
suspeição apresentados abaixo, notifi-
quem, via telefone, à Secretaria Munici-
pal de Saúde. 

A orientação é que todo indivíduo 
que, independente da idade e situação 
vacinal, apresentar febre e exantema 
maculopapular, acompanhados de um 
ou mais dos seguintes sintomas: tosse e/
ou coriza e/ou conjuntivite, deve procu-
rar atendimento médico, relatando his-
tória de viagem ou contato com viajan-
tes para áreas com circulação do vírus, 
nos últimos 30 dias.


