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Verba do Rehuf é utilizada para
melhorias no HE

Os hospitais universitários federais do 
país já podem contar com o reforço fi-
nanceiro de R$ 102,5 milhões a partir de 
hoje. São R$ 79,5 milhões para o custeio 
de materiais de uso diário das unidades 
e R$ 22,9 milhões para investimentos 
em reformas, obras e aquisição de equi-
pamentos. Os recursos, do Programa Na-
cional de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais (Rehuf), gerido 
pela Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh), foram liberados no dia 
4 de abril, por meio de portaria publica-
da do Ministério da Saúde no Diário Ofi-
cial da União.

Desse valor, R$ 1,6 milhão foi destina-
do ao Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel). Segundo 
o chefe da Unidade de Planejamento, 
Mauro Calderipe, os recursos de inves-
timentos estão sendo utilizados para 
aquisição dos materiais permanentes do 
HE, de acordo com as prioridades elen-
cadas pela comissão de aquisição de ma-
terial permanente.

O reflexo dos recursos do Rehuf no 
atendimento à população pode ser cons-
tatado em todo o país. Um exemplo é o 
caso da menina Mariana Santos, de ape-
nas 5 anos, atendida com problemas res-
piratórios no HE. A mãe da garota, Joice 
Santos, deu à luz no HE e, sempre que 
precisa, recebe assistência na Pediatria 
do hospital. “Ela [Mariana] nasceu aqui e 
já teve outras internações. Nesse tempo, 
a gente vê que o hospital vem evoluin-
do, as obras que foram feitas aqui, o que 
melhorou na estrutura. Se tivesse como 

escolher sempre ser atendida aqui, eu 
escolheria”, afirmou Joice.

Rehuf
Financiado pelos ministérios da Edu-

cação e da Saúde, o programa Rehuf des-
tina-se à reestruturação e revitalização 
dos hospitais das universidades federais. 
O presidente da Ebserh, Oswaldo Ferrei-
ra, ressaltou o objetivo do programa. “So-
mos uma rede hospitalar voltada para a 
assistência e para o ensino e a pesquisa. 
O Rehuf também segue essa linha, tanto 
para auxiliar na criação das condições 
adequadas para que os hospitais possam 
oferecer assistência de saúde à popula-
ção, mas também para proporcionar for-
mação qualificada a profissionais da área 
de saúde”, explicou.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh
Vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC), a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) administra atual-
mente 40 hospitais universitários fede-
rais, impulsionando suas atividades por 
meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a univer-
sidades federais, essas unidades têm 
características específicas por atender 
pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), e, principalmente, por apoiar a for-
mação de novos profissionais de saúde 
e o desenvolvimento de pesquisas. De-
vido a sua natureza educacional, a Rede 
Hospitalar Ebserh atua de forma comple-
mentar ao SUS, não sendo responsável 
pela totalidade dos atendimentos de 
saúde do país.

 

Corredor Arte recebe a 
exposição Simple

O Corredor Arte do HE recebe a ex-
posição “Simple”, da artista Débora 
Milech. São sete obras que represen-
tam elementos da natureza em telas 
pintadas em acrílico e arte digital. A 
exposição pode ser visitada diaria-
mente, das 7h às 22h, até o dia 07 de 
maio. O Corredor Arte fica no corredor 
de entrada do Hospital Escola, na rua 
Professor Araújo, 538. 

“Sou uma artista autodidata, que 
começou a pintar aos 14 anos de ida-
de, mas somente em 2014 que profis-
sionalizei a arte em minha vida. Tenho 
como fonte de inspiração o pop art 
criado na década de 50, de Andy Wa-
rhol. Minha arte representa um estilo 
diferente, mantendo minuciosamente 
meus traços irregulares e embaraça-
dos, juntamente com minhas cores 
vibrantes, que despertam no espec-
tador a proximidade com o realismo”, 
comentou a artista. Segundo ela a 
produção das obras está intimamen-
te ligada à tecnologia, usando como 
base a fotografia para as criações.

HE proporciona espaço 
para videoconferências

O Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel) conta 
com três equipamentos de videocon-
ferência, que conectam em tempo 
real instituições hospitalares e uni-
versidades do Brasil e do mundo. Já 
foram realizadas diversas defesas e 
qualificações de teses e dissertações, 
ligando a UFPel a instituições como 
Universidade de São Paulo (USP) e 
Universidade de Alicante, na Espa-
nha.

No último dia 04, houve a parti-
cipação em banca de qualificação, 
ocorrida no campus de Jaboticabal 
da USP, com a professora doutora 
Bruna Cúrcio, da Faculdade de Me-
dicina Veterinária, como professora 
convidada pelo programa de Mestra-
do em Biociência Animal - FZEA/USP.

Videoconferências podem ser so-
licitadas diretamente com a Unida-
de de Websaúde do Hospital Escola, 
pelo telefone 3284-4934 ou pelo e-
-mail: websaude.hepel@ebserh.gov.
br.



Foto
Notícia

O SOST e a CIPA promoveram na quinta-feira (4) uma Roda de Conversa sobre diversidade 
no HE. O encontro contou com a presença da coordenadora do Núcleo de Ações Afirmativas e 
Diversidade da UFPel e professora, Rosemar Lemos.
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Curso sobre a dinâmica 
de Parada

Cardiorrespiratória

Começou nesta terça-feira (9) 
uma série de cursos que será ofer-
tada a 185 profissionais do HE, 
dentre médicos, residentes, enfer-
meiros e técnicos em enfermagem 
das Unidades de Assistência aber-
ta – Redes de Urgência e Emergên-
cia (RUEs), Clínica Médica e Clínica 
Cirúrgica. O curso foi adquirido 
com recursos da Divisão de Gestão 
de Pessoas (DivGP) do HE e será 
ofertado para 15 turmas. Todos os 
profissionais contemplados com a 
capacitação já foram notificados 
sobre datas, horários e locais de 
realização.

O curso tem como foco a abor-
dagem da dinâmica do atendimen-
to dos pacientes que necessitam 
de Reanimação Cardiopulmonar 
(RCP). “O curso será oferecido pela 
instituição, sendo um investimento 
significativo na busca da qualifica-
ção dos profissionais que prestam 
atendimento, bem como da padro-
nização das práticas assistenciais 
e do ensino. É fundamental que os 
profissionais estejam atualizados 
e preparados para a realização do 
atendimento aos pacientes nessa 
condição”, ressaltou a Gerente de 
Ensino e Pesquisa, Beatriz Farias 
Vogt.

“As equipes estão bastante mo-
tivadas e o momento é oportuno 
para refletir e construir relações 
mais saudáveis e afirmar momen-
tos positivos no nosso hospital, 
com a possibilidade de trabalhar 
em equipe e revisar o papel e o 
protagonismo de cada um”, desta-
cou a enfermeira Michelle Jacon-
dino.


