
01/07 a 08/07/2019

VEÍCULO INTERNO DE COMUNICAÇÃO - HOSPITAL ESCOLA UFPEL/EBSERH

TCU aponta melhorias na gestão HE
O relatório encaminhado no mês de maio 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) in-
dicou melhorias na gestão do Hospital Es-
cola da Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel). Isso se deu após um longo período de 
monitoramento do órgão de controle, inicia-
do no ano de 2012, quando a instituição re-
cebeu uma auditoria de seu funcionamento, 
especialmente no âmbito de suas compras.

No início deste ano, o TCU realizou uma 
nova rodada de monitoramento no hospital, 
cujos resultados constam na correspondên-
cia recebida em maio. “O conteúdo foi uma 
surpresa para nós”, afirma o reitor da UFPel, 
Pedro Curi Hallal. No instrumento encami-
nhado, o tribunal aprova as novas metodolo-
gias adotadas pelo HE e recomenda o encer-
ramento no acompanhamento.

Muitos dos pontos indicados no relatório 
inicial faziam menção à compra de insumos, 
materiais e medicamentos para o hospital, 
que, na maior parte das vezes, era realizada 
pela Fundação de Apoio Universitário (FAU), 
e não por órgão da administração pública, 
como deveria ser.

Entretanto, a partir da adesão do Hospi-
tal Escola à rede de hospitais da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
gradativamente o processo de compras foi 
sendo encaminhado para a nova estrutura 
administrativa, o que acabava cumprindo as 
exigências impostas pelo órgão de controle. 
No dia 12 de fevereiro deste ano, chegou ao 
fim o Contrato 50, celebrado entre a UFPel e 
a FAU, que permitia que a Fundação realizas-
se as compras para o hospital e que a Uni-
versidade realizasse os repasses financeiros, 
o que também fez com que se cumprissem 
algumas das demandas do TCU.

Para o reitor, esta sinalização de que o 
TCU deixará de realizar o monitoramento é 
um sinal de que a gestão realizada junto ao 
Hospital Escola está de acordo com o que se 
espera da administração pública. “É um selo 
de qualidade da gestão”, diz Hallal.

 O gráfico abaixo é a representação do 
compromisso dos colaboradores com a ins-
tituição.

O dado de 2019 mostra o término dos con-
tratos com a FAU, que ocorreu no dia 12 de 
fevereiro. O Gerente Administrativo do HE, 
Mateus Santin, atribui o sucesso do fim do 
Contrato 50/2011, em tão curto espaço de 
tempo, à metodologia de trabalho aliada ao 
comprometimento e dedicação dos funcio-
nários ao trabalho.  “Os desafios para 2019 
e 2020 estão focados na revisão dos Termos 
de Referência e na adequação da contratu-
alização do HE para a consolidação da sua 
autossuficiência financeira”, completou.

 “Em 2017 recebemos um hospital defici-
tário que pagava a folha de pagamentos da 
FAU com recursos de banco privado, pagan-
do juros sobre o recurso recebido, além de 
estarem os mais de 20 contratos de aluguel 
atrasados entre dois e três meses, o que 
obrigava ao pagamento de juros de 10% 
sobre todos os aluguéis. O hospital tinha 
em atraso os impostos federais dos anos de 
2014 a 2016”, afirmou o gerente. Segundo 
ele, toda essa conjuntura dificultou os pri-
meiros anos de gestão, porém agora com o 
fim do contrato com a Fundação, e com os 
contratos terceirizados ajustados à realidade 
do Hospital Escola, espera-se entrar em tem-
po de investimentos.

Entre os próximos desafios está a entrega, 
ainda em 2019, do bloco 3 do novo hospital, 
que está atrasada por deficiência de projeto, 
que não previu a instalação de uma estação 
de tratamento de esgotos. O projeto da esta-
ção foi feito pelo Setor de Infraestrutura do 
hospital, com apoio da universidade.

Santin diz que foi um verdadeiro sufoco 
colocar as contas em dia, após vários anos 
de recursos aplicados de forma equivocada. 
Já Samanta Madruga, superintendente do 
HE, relata a importância da atuação da ges-
tão, sempre atenta às questões de ensino e 
assistência, alinhadas às modificações admi-
nistrativas.

 

Programa Rehuf

Os hospitais universitários federais 
contarão com um importante reforço 
financeiro para suas atividades de 
assistência, ensino e pesquisa. Foram 
liberados R$ 79,5 milhões para 48 
unidades hospitalares, incluindo os 
hospitais da Rede Hospitalar Ebserh, 
por meio de portaria publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) desta 
segunda-feira (1). Os recursos são do 
Ministério da Saúde (MS), liberados 
pelo Programa Nacional de Reestru-
turação dos Hospitais Universitários 
Federais (Rehuf).

Todas as liberações de verbas fa-
zem parte de um planejamento pré-
vio feito pela Ebserh para garantir 
os investimentos e manutenção dos 
serviços das unidades. “Esses recur-
sos buscam atender o pleno funcio-
namento dos hospitais universitários 
federais na parte de assistência, for-
mação de profissionais, na aquisição 
de equipamentos e estruturação físi-
ca das unidades. Desta forma, pode-
remos aperfeiçoar o que já vem sem 
sendo feito nessas unidades”, expli-
cou Eduardo Vieira, vice-presidente 
da Ebserh e presidente do Comitê In-
terno do Rehuf.

O Programa e a Ebserh
Os recursos do Rehuf são geridos 

pela Ebserh e disponibilizados pelo 
MEC e pelo MS. O programa destina-
-se à reestruturação e revitalização 
dos hospitais vinculados às universi-
dades federais, incluindo as não filia-
das à Ebserh. A descentralização dos 
recursos obedece a critérios como o 
porte do hospital (número de leitos), 
o perfil assistencial (baixa, média ou 
alta complexidade), entre outros.

O objetivo é criar condições mate-
riais e institucionais para que os hos-
pitais universitários federais possam 
oferecer atendimento médico e hos-
pitalar de qualidade, além de apoiar o 
ensino e pesquisa.

HE UFPel
O Hospital Escola da Universidade 

Federal de Pelotas (HE UFPel) é fi-
liado à Ebserh desde 2013. Essa é a 
segunda parcela do Rehuf Saúde que 
foi disponibilizada este ano à institui-
ção, que atende à demanda de toda 
a região sul do Rio Grande do Sul. O 
valor total a ser descentralizado é de 
R$ 1.270.075,62 e será destinado às 
despesas de custeio do HE. 
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Foto
Notícia

Nos dias 28 e 29 de junho, equipe do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Escola esteve 
presente no XII Encontro Sul Brasileiro de Doenças Inflamatórias Intestinais.  

 

Atenção Domiciliar 
do HE se destaca no 

meio acadêmico

Nos meses de maio e junho, co-
laboradores da Unidade de Atenção 
Domiciliar e Cuidados Paliativos do 
HE participaram de eventos cientí-
ficos, levando trabalhos com resul-
tados de pesquisas e serviços reali-
zados. O grupo recebeu premiações 
de quatro de suas produções. 

Destacaram-se os trabalhos: 
“Principais Fármacos Utilizados em 
Cuidados Paliativos pelo Melhor 
em Casa de Pelotas”, de autoria de 
Sasha Miranda, Denise Castro, Es-
tela Ribeiro e Renata Schmitz; “Téc-
nicos em Enfermagem e o Atendi-
mento da Pessoa no fim de Vida no 
Domicílio: relato de experiência”, 
de autoria de Gilciane Aguiar, Ana 
Oppelt, Rosangela Colares, Márcio 
dos Santos e Vânia Niches; e “Uso 
de Procedimento Invasivo no Pro-
grama de Internação Domiciliar In-
terdisciplinar para Pacientes Onco-
lógicos em Fim de Vida”, de autoria 
de Vanessa Fernandes, Emeli dos 
Santos, Vanessa Almeida, Márcio 
dos Santos e Débora Kilpp. Os três 
foram apresentados e premiados no 
IV Congresso de Cuidados Paliativos 
do Mercosul, realizado em Pelotas/
RS. 

Já no III Congresso de Terapia 
Ocupacional em Contextos Hospi-
talares e Cuidados Paliativos, em 
Curitiba/PR, foi premiado o trabalho 
“Análise de Acessibilidade das Pági-
nas Virtuais de um Hospital Público 
Através de Ferramentas Virtuais”, de 
autoria do terapeuta ocupacional 
William Sueiro, em parceria com os 
estudantes Lucas Bütton, Everton 
Feijó e com o professor Paulo Asco-
navieta da Silva, do Instituto Federal 
Sul-Rio-Grandense (IFSul).

Essas e outras publicações foram 
apoiadas pelo recém-formado Gru-
po de Pesquisa Multiprofissional 
em Atenção Domiciliar (GPMAD), 
que surgiu da percepção de que o 
serviço, por ser referência no Brasil 
para Atenção Domiciliar, tem muito 
a contribuir através da divulgação 
de pesquisas científicas.


