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GLPI – Sistema de pedidos visa
agilizar atividades no HE

Buscando a agilidade dos serviços in-
ternos do Hospital Escola da Universida-
de Federal de Pelotas (HE UFPel), está em 
funcionamento desde abril de 2015, uma 
ferramenta que encaminha pedidos de ma-
nutenção e serviços para unidades do hos-
pital. O GLPI – Gestão Livre do Parque de 
Informática – auxilia no gerenciamento das 
atividades, tanto para o solicitante como 
para as equipes de trabalho, garantindo a 
formalização e acompanhamento dos pe-
didos.   

De acordo com a técnica em Tecnologia 
da Informação, Ana Paula Lourençon, o sis-
tema foi integrado com o Active Directory 
(AD) da Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (EBSERH) e adaptado para diversas 
áreas e já atendeu cerca de 30 mil chama-
dos no HE. “Esse sistema visa a rapidez no 
atendimento e a facilidade na abertura das 
solicitações, evitando que o usuário precise 
ficar ligando ou enviando e-mails”, acres-
centou.

O setor pioneiro no GLPI foi o de Gestão 
de Processos e Tecnologia da Informação 
(SGPTI), atendendo solicitações de manu-
tenção em computadores, impressoras, 
liberação de acesso aos recursos de TI – e-
-mail, rede interna, sistemas hospitalares 
– e manutenção em sistemas e sites do 
hospital. Assim como esse setor, o de Infra-
estrutura é um dos que mais recebe chama-
dos, tendo em vista que atende solicitações 
para manutenção predial, elétrica, hidráuli-
ca e consertos em condicionadores de ar e 
equipamentos em geral. Já as manutenções 
e atualizações de equipamentos hospitala-

res podem ser solicitadas para o setor de 
Engenharia Clínica.

O setor de Hotelaria Hospitalar, aderiu 
recentemente à ferramenta com pedidos 
como de higienização, costura e rouparia. 
De acordo com a chefe do setor, Ângela Ca-
tarina Ferreira, a utilização do GLPI possibi-
litou a aproximação de unidades e serviços 
mais afastados como, por exemplo, aque-
les que possuem colaboradores no turno 
da noite. “É uma maneira de formalizar os 
pedidos dos colegas. Facilitou muito a re-
lação solicitação x realização das tarefas”, 
afirmou.

Outro setor recente no sistema é o de 
Suprimentos, que atende pedidos de aqui-
sição de insumos para o hospital. Segundo 
a assistente administrativa do setor, Danie-
le Jackson, a implantação do GLPI permitiu 
maior transparência do progresso dos pro-
cessos através do histórico e status de cada 
chamado. “Ele fornece uma organização 
que permite melhor visualização e controle 
para a equipe encarregada do encaminha-
mento dos pedidos”, destacou. 

Entre os serviços que também já utilizam 
a ferramenta está a Comunicação, com so-
licitações de notícias, fotografias, peças 
gráficas e digitais, campanhas, organização 
de eventos, cerimonial e protocolo, dentre 
outras demandas de comunicação. Outro 
serviço disponível pelo sistema é o de Saú-
de Ocupacional e Segurança do Trabalho 
(SOST) que recebe registros de incidentes 
que ocorrem no local de trabalho e condi-
ções de riscos no ambiente laboral.

Exposição do Corredor 
Arte traz “Os primeiros 

momentos do bebê”

Durante o mês de agosto, o Cor-
redor Arte do HE recebe a exposi-
ção “Os primeiros momentos do 
bebê”, da fotógrafa Susana Pache-
co. São 9 peças que reproduzem 
os minutos subsequentes ao parto 
que expressam a chegada de be-
bês ao mundo.

Susana atua na área há 15 anos 
e foi pioneira nos registros de 
partos na cidade de Pelotas. É 
proprietária e responsável pela 
empresa Pingo de Gente Memó-
rias do Parto e possui formação na 
área de enfermagem, com registro 
no Conselho Regional de Enferma-
gem (COREN). “Esse diferencial me 
capacitou tecnicamente a realizar 
o trabalho com segurança e tran-
quilidade no ambiente hospitalar”, 
comenta.

De acordo com a fotógrafa, cada 
registro é feito com atenção indi-
vidual às famílias, identificando as 
suas necessidades e particulari-
dades, resultando em uma recor-
dação personalizada. “ O olhar e a 
experiência de mãe são essenciais 
quando a proposta é retratar um 
universo exclusivamente feminino 
e me acompanham desde o pri-
meiro contato até a finalização do 
meu trabalho”, concluiu.

A exposição pode ser visitada de 
1 a 31 de agosto, diariamente das 
7h às 22h, na rua Professor Araújo, 
538.
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Nesta sexta-feira (3) encerra o prazo para as inscrições para a 2ª turma da Roda de Conversa 
sobre a carreira dos servidores Técnicos Administrativos do HE. O encontro será no dia 9 de 
agosto, das 9h às 12h, na Sala de Ensino do Prédio Administrativo do HE.  
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Hepatites Virais é tema 
de palestra no HE

Coquetel 49 Anos UFPel

No mês em que é celebrado o Dia 
Mundial de Dia Mundial de Luta Con-
tra as Hepatites Virais, o Serviço de 
Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho (SOST) e a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) do 
HE promoveram uma palestra sobre 
o tema , na última terça-feira (31). 

Pela manhã, o médico especialista 
em endoscopia digestiva, Gustavo 
Real, apresentou os diferentes tipos 
de hepatite, falou sobre as formas 
de prevenção e contágio, apresentou 
dados epidemiológicos no país e ci-
tou o perfil dos pacientes em trata-
mento no HE. “É muito importante os 
colaboradores ficarem atentos aos 
cuidados ocupacionais e realizarem 
testes rápidos de hepatite”, desta-
cou.

Na palestra da tarde a médica 
gastroenterologista, Elza Cristina 
Miranda Bueno, além das caracterís-
ticas dos diferentes tipos da doença 
e formas de contágio e prevenção, 
abordou os tratamentos utilizados 
em cada um deles. “As chances de 
contrair o vírus da hepatite são mui-
to maiores do que do HIV, e por isso 
merece uma atenção especial. Na 
assistência, o cuidado com a mani-
pulação de perfurocortantes e com 
a higienização de materiais deve ser 
feita de forma segura, a fim de evitar 
acidentes”, frisou.

A UFPel realizará um coquetel 
como parte das comemorações dos 
49 Anos de fundação da Universida-
de. Será no dia 8 de agosto, data do 
aniversário, às 19h30min, no Museu 
do Doce, no Casarão 8 da praça Coro-
nel Pedro Osório. Nesta oportunida-
de, serão lançadas as comemorações 
dos 50 Anos da Instituição, um pou-
co antes, às 19h, com a apresentação 
da marca do Cinquentenário da Uni-
versidade. Os convites para o lança-
mento dos 50 Anos e coquetel, por 
adesão, no valor de R$ 30,00, podem 
ser adquiridos na Loja do Museu do 
Doce.

GEP da Maternidade Escola Januário Cicco – GEP/MEJC 
promoverá o III Workshop de Pesquisa Científica na 
temática: Como elaborar um projeto de pesquisa?

A proposta do Workshop versa sobre a 
Construção de projetos de pesquisa e tem 
como objetivo capacitar, fortalecer, estimu-
lar e impulsionar à pesquisa científica na 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) 
e demais Hospitais Universitários adminis-
trados pela Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH).

O evento ocorrerá no dia 25 de agosto 
de 2018 das 8 às 12h no Anfiteatro Prof. 
Leide Morais/MEJC (1o andar) será gratuito 
e tem como público alvo: preceptores e tu-
tores de instituições de ensino. O período 
de inscrição será de 16 a 25 de agosto de 
2018. Os participantes receberão Certifica-
dos com a devida carga horária.

“A GEP-MEJC tem o propósito firme de 
aperfeiçoar os processos de pesquisa e 
capacitar seus funcionários que conduzem 
essas ações dentro da instituição. Preten-
demos com essa oficina estimular e capa-

citar os funcionários na elaboração de pro-
jetos de pesquisa estimulando a imersão 
do preceptor e tutor em programas de pós-
-graduação stricto sensu ”, afirma a profa. 
Janaína Crispim Freitas, chefe do Setor de 
Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica 
da GEP-MEJC.

“Aproveitamos essa oportunidade para 
expandir o curso para toda a rede Ebserh, 
através da videoconferência” complemen-
ta Diego Rodrigues de Carvalho, chefe da 
Unidade de e-Saúde. Em Pelotas, a video-
conferência será realizada no auditório do 
hospital. Inscrições pelo link: https://goo/
gl/forms/e9PFTUTsasvZbXag1. Informa-
ções pelo telefone (84) 3342-5818 ou pelo 
e-mail: telemedicina.mejc@ebserh.gov.br. 

Esta é mais uma iniciativa da Gerência 
de Ensino e Pesquisa da MEJC e terá parce-
ria de professores e preceptores de alguns 
cursos da UFRN.


