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Rede Ebserh discute ações e melhorias 
dos hospitais universitários

A superintendente do Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel), Vera Maria Freitas da Silveira, par-
ticipou do Fórum de Superintendentes 
da Rede Ebserh, nos dias 24 e 25. Partici-
param do evento, representantes dos 40 
hospitais universitários ligados à Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospitalares (Eb-
serh), estatal vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC). O objetivo do encontro 
foi trocar experiências e discutir a reali-
dade das unidades hospitalares adminis-
tradas pela rede.

Segundo o presidente da Ebserh e res-
ponsável pela abertura do Fórum, Kleber 
Morais, eventos desse tipo são funda-
mentais para a empresa, pois colocam 
em discussão melhorias na área de saú-
de, ensino e pesquisa nas unidades da 
Rede. “Isso garante uma melhor oferta de 
serviços e de formação de profissionais”, 
afirmou. “Temos, sim, a obrigação de me-
lhorar a cada dia a saúde pública do Bra-
sil e daqueles que estão no nosso país. ”

Presente à solenidade, o vice-presi-
dente substituto da Ebserh, Arnaldo Me-
deiros, reforçou que os superintendentes 
sempre se reúnem para planejar e discutir 
ações e estratégias nos hospitais vincula-
dos. “É importante para avaliarmos onde 
nós estamos e pensarmos para onde nós 
queremos ir”, disse. “E, nessa conjuntura, 
a gente vai avançando”.

Kleber Morais ainda reforçou que a Eb-
serh está sempre à disposição para que 
os hospitais apresentem dificuldades, 
desafios, conquistas e expectativas de fu-
turo. “Esse momento é fundamental para 
alinharmos nossas ações, sempre buscan-
do a excelência no ensino e na pesquisa 

na área da saúde, sem esquecer jamais a 
assistência de qualidade e humanizada à 
população brasileira”, afirmou.

De acordo a superintendente do HE o 
encontro foi muito abrangente e contou 
com a presença de convidados com alto 
conhecimento em suas áreas, o que per-
mitiu um debate sobre as dificuldades e 
os desafios do nosso dia a dia. “O evento 
também proporcionou o encontro entre 
os colegas superintendentes e reuniões 
com diretores da sede, acerca de deman-
das especificas do nosso hospital”, finali-
zou Vera Silveira.

Programação
O evento teve, em sua programação 

palestras com o secretário de Saúde do 
Estado do Paraná, Antonio Carlos Nardi, 
com o diretor-geral da TV Escola, Fernan-
do Veloso, com o presidente da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), Abílio Baeta, com 
o secretário-executivo do MEC – substi-
tuto, Felipe Sigollo, e com o secretário 
de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde do Ministério da Saúde, Rogério 
Abdalla.

Durante o fórum também foram dis-
cutidos temas como a comunicação em 
rede, a possibilidade de realizar a ação 
Ebserh Solidária no estado de Roraima, 
a Leis das Estatais e o novo Estatuto So-
cial da instituição, a situação do Projeto 
Mais Ebserh, compras centralizadas, den-
tre outros temas. Além disso, os superin-
tendentes tiveram espaço na agenda dos 
diretores da Rede Ebserh para discutir 
assuntos de interesse de cada unidade 
hospitalar.

Na manhã de terça-feira (24) foi 
realizada uma videoconferência para 
organizar as estratégias de imple-
mentação do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) no Hospital Escola 
da Universidade Federal de Pelotas 
(HE UFPel). Na ocasião foi elabora-
do um calendário de atividades que 
inclui cadastro de funcionários, trei-
namento e divulgação da ferramenta. 
Em operação pela sede da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) desde setembro de 2017, 
ela engloba um conjunto de módulos 
e funcionalidades que promovem a 
eficiência administrativa.

Trata-se de um sistema de produ-
ção e tramitação de documentos, 
com vantagens tecnológicas e eco-
nômicas importantes para as organi-
zações públicas. Pelo SEI, é possível 
a criação de modelos de documentos 
e textos padrão dentro do ambiente 
do próprio sistema, assinatura ele-
trônica de usuário, dentre outras. “O 
ganho de tempo e a precisão conse-
guidos com a ferramenta mostram 
a inovação com que a Ebserh está 
atuando nos processos. Isso reflete 
na melhoria das nossas atividades fi-
nalísticas como o ensino, a extensão, 
a pesquisa e o atendimento público 
de saúde”, salientou o presidente da 
estatal, Kleber Morais.

De acordo com o chefe da Unida-
de de Planejamento do HE, Mauro 
Calderipe, a implementação do SEI 
será um grande avanço na criação e 
tramitação de processos do HE. “O 
novo sistema proporcionará acesso 
remoto a partir de computadores, 
celulares e tablets, maior celeridade 
na tramitação de processos, além 
da garantia da integridade da docu-
mentação, economia de material de 
expediente, tramitação de processos 
em múltiplas unidades, entre outros 
benefícios”, acrescentou.

Já está disponível, na plataforma 
da Escola Ebserh de Educação Cor-
porativa 3EC, o Tutorial SEI, que tem 
como objetivo o esclarecimento de 
dúvidas e orientações. Além disso, 
para que os colaboradores possam 
se familiarizar e explorar a nova fer-
ramenta, foi disponibilizado um am-
biente de treinamento. O início das 
atividades do sistema está previsto 
para o dia 20 de agosto.

HE irá implementar o SEI
no mês de agosto
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Foto
Notícia

  Grupo de Meditação completa 5 meses. Desde a última quarta-feira (25) o horário dos encontros pas-
sou a ser 15h30. O local permanece inalterado, no QG da Pneumologia . 

Nesta terça-feira (31) o Serviço 
de Saúde Ocupacional e Seguran-
ça do Trabalho (SOST) e a Comissão 
Internada de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA) do HE irão promover uma 
palestra sobre Hepatites Virais. A 
palestra será oferecida às 11h e às 
13h30, com duração de 1 hora, no 
auditório do HE.

Para discorrer sobre o tema, fo-
ram convidados o médico – en-
doscopia digestiva do HE, Gustavo 
Real e a médica - gastroenterologia 
do HE, Cristina Miranda Bueno. Não 
é necessário fazer inscrição, o cre-
denciamento para a atividade será 
realizado na hora do evento.

Desde o dia 23, as consultas de 
pré-natal de alto risco, avaliação 
pré-operatória anestésica, consul-
tas de pré e pós operatório, am-
bulatório de nutrição, psicologia 
e Grupo de Pele do HE passaram 
a ser realizadas nas dependências 
do Hospital Escola. O atendimento 
do laboratório e da odontologia 
continuam no antigo prédio.

 A equipe do serviço de Nutrição 
do Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel) e alu-
nos do curso de Nutrição da UFPel 
participaram do projeto Saúde 
na Estrada da Ecosul, quarta-feira 
(25), no posto Buffon próximo a Rio 
Grande – km 18 da BR 392. Foram 
realizadas avaliações nutricionais 
através do Índice de Massa Cor-
poral (IMC), com análise de peso 
e altura, além de orientações para 
prevenção de hipertensão, dislipi-
demias e obesidade.

O projeto visa oferecer serviços 
gratuitos voltados à saúde e ao 
bem-estar dos condutores de veí-
culos da região e também marcar o 
Dia do Motorista e do Colono, cele-
brados no dia 25 de julho. Também 
foram realizados exames de glico-
se e aferição da pressão arterial, 
abordagem educativa e distribui-
ção de brindes.

SOST e CIPA promovem
palestra sobre

Hepatites Virais

Novo local de consultas
do Hospital Escola

Hospital Escola participa
do projeto Saúde na
estrada da Ecosul


