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1 APRESENTAÇÃO  

O propósito deste documento denominado Plano de Dados Abertos - PDA, é o de 

publicitar as ações e estratégias organizacionais que nortearão as atividades de implementação 

e promoção da abertura de dados, no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) e suas filias (Hospital de Clínicas - HCs e Hospitais Universitários - HUs) de forma 

institucionalizada e sistematizada.  

Para tal, este documento foi elaborado tendo como base o disposto no art. 6º, inciso 

I, do Decreto-Lei 200/1967, c/c o art. 8º, § 3º, incisos II, III e VI, da Lei 12.527/2011 - Lei de 

Acesso à Informação (LAI), orientações do Manual para a Elaboração de Plano de Dados 

Abertos da EBSERH e filiais, Instrução Normativa SLTI nº 4, de 13 de abril de 2012 (que 

institui a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos), Decreto Presidencial nº 6.666, de 27 de 

novembro de 2008 (que institui a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais), Estratégia de 

Governança Digital (EGD) por meio do Decreto nº 8.638 que institui a Política de Governança 

Digital e compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do 2º Plano de Ação Nacional sobre 

Governo Aberto, entre outros normativos que abordam o tema de transparência da informação.  

Encontram-se aqui descritos, os critérios utilizados para priorização dos dados a 

serem abertos; a definição dos dados a serem abertos; análise de risco de abertura de dados 

protegidos por sigilo ou de caráter pessoal; estratégia definida para abertura dos dados, com 

respectivo plano de ação contendo as atividades, produtos, cronograma, prazos 

responsabilidades e responsáveis pela implementação; modelo de sustentação com as ações 

necessárias para o alcance e sustentabilidade dos resultados pretendidos; estrutura de 

governança de dados e informação estratégica da EBSERH e filiais (HCs e HUs) com sua forma 

de monitoramento e controle; meios de entrega da informação à sociedade e canais de 

comunicação e participação social, de forma a possibilitar diálogo com os consumidores dos 

dados abertos; metodologias, padrões e arquiteturas de dados utilizadas na coleta, catalogação, 

publicação e atualização dos dados abertos. 

Também faz parte deste PDA, a exposição dos principais normativos cabíveis ao 

tema, correlacionados ao cenário institucional de forma a influenciar, direta e indiretamente, ao 

Planejamento Estratégico Institucional da EBSERH e filiais (HCs e HUs), Este plano foi 

construído durante o mês janeiro de 2017 envolvendo a Ouvidoria da EBSERH/Sede e suas 

filiais, considerando os princípios da publicidade e da transparência da administração pública 

como cerne para todas as decisões e determinações aqui estabelecidas. 
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A priorização dos conjuntos de dados a serem disponibilizados foi definida 

considerando a relevância das informações para o cidadão, o grau de maturidade dos conjuntos 

de dados dentro da instituição, o alinhamento com os instrumentos de planejamento estratégico 

e a capacidade de operacionalização das ações necessárias dentro do prazo previsto1. 

O plano de dados abertos da EBSERH e filiais (HCs e HUs) possui periodicidade 

bienal com possiblidade de revisões a qualquer tempo e será divulgado à sociedade por meio 

de sua publicação no sítio da EBSERH e filiais (HCs e HUs) na Internet (www.Ebserh.gov.br), 

no wiki da INDA. Atualizações ou publicações de novos dados, serão divulgadas ao público 

externo e interno, por meio da Coordenadoria de Comunicação Social - CCS, sítio do EBSERH 

na Internet e Portal de Dados Abertos da EBSERH, ambos supracitados. 

O cidadão poderá usar os canais de comunicação da EBSERH e filiais (HCs e HUs), 

propostos em seu sítio na internet, para relatar problemas técnicos ou inconsistências, como 

também fazer sugestões que serão insumo para o aperfeiçoamento e futuras revisões deste PDA. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A Ebserh é uma entidadade da Administração Federal Indireta, criada em 2011, 

por meio da Lei nº 12.527, constituindo-se em empresa pública federal vinculada ao 

Ministério da Educação – MEC, cuja finalidade é a gestão dos hospitais universitários 

federais, a partir de contrato firmado com as universidades federais que assim optarem. A 

atuação da empresa será no sentido de modernizar a gestão desses hospitais, preservando e 

reforçando o papel estratégico desempenho por essas unidades de centros de formação de 

profissionais na área da saúde e de prestação de assistência à saúde da população, 

integralmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, por força da 

delegação de competências do MEC, por meio Portaria nº 442, de 25 abril de 2012, a Ebserh 

passou a ser responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais – REHUF. 

A criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) integra um 

conjunto de ações empreendidas pelo Governo Federal no sentido de recuperar os hospitais 

vinculados às universidades federais. 

                                                      
1 Orientado pelo Manual para a elaboração do Plano de Dados Abertos do MP 
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Desde 2010, por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (Rehuf), criado pelo Decreto nº 7.082, foram adotadas medidas que 

contemplam a reestruturação física e tecnológica das unidades, com a modernização do parque 

tecnológico; a revisão do financiamento da rede, com aumento progressivo do orçamento 

destinado às instituições; a melhoria dos processos de gestão; a recuperação do quadro de 

recursos humanos dos hospitais e o aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao 

ensino, pesquisa e extensão, bem como à assistência à saúde. 

No Brasil, uma definição de dados abertos pode ser encontrada no art. 2º, inciso VI, 

da Instrução Normativa 4/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

(SLTI)do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (STI/MP), que assim dispõe: 

“dados abertos são dados públicos representados em meio digital, estruturados em formato 

aberto, processáveis por máquina, referenciados na rede mundial de computadores e 

disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento”. 

Os dados abertos governamentais são regidos por três leis propostas pelo ativista 

de governo aberto chamado David Eaves2: 

 Se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele não existe; 

 Se o dado não estiver aberto e disponível em formato compreensível por 

máquina, ele não pode ser reaproveitado; 

 Se em algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil. 

Considerando essas leis como premissas, oito princípios dos dados abertos 

governamentais foram definidos pelo Open Government Data3: 

 Completos: Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações 

válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por 

estatutos; 

 Primários: os dados são apresentados tais como os coletados na fonte, com o 

maior nível possível de granularidade e sem agregação ou modificação; 

 Atuais: os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para 

preservar o seu valor; 

 Acessíveis: os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e 

para os propósitos mais variados possíveis; 

                                                      
2 http://dados.gov.br/dados-abertos   
3 https://opengovdata.org/ e http://www.w3c.br/divulgacao/pdf/dados-abertos-governamentais.pdf   
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 Processáveis por máquina: os dados são razoavelmente estruturados para 

possibilitar o seu processamento automatizado; 

 Acesso não discriminatório: os dados estão disponíveis a todos, sem que seja 

necessária identificação ou registro; 

 Formatos não proprietários: os dados estão disponíveis em um formato sobre 

o qual nenhum ente detenha controle exclusivo; 

 Livres de licenças: os dados não estão sujeitos a regulações de direitos autorais, 

marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, 

segurança e controle de acesso podem ser permitidas na forma regulada por 

estatutos; 

 

No contexto deste plano de dados abertos, considera-se como dado aberto aquele 

que atende às três leis e aos oito princípios citados acima. Fundamentado na Constituição 

Federal, inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3ºdo art. 37 e no § 2º do art. 216, o 

cumprimento do princípio da transparência e publicidade na administração pública, 

perscrutando também a Lei de Acesso a Informação (LAI), nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011 e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), cujos objetivos 

perpassam pela iniciativa da abertura de dados na Administração Pública, desenvolvida pela 

Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), coordenada pela Secretaria de Tecnologia 

da Informação – STI do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP. 

A abertura de dados promove essa transparência e, ao mesmo tempo, estimula o 

engajamento popular, ao aumentar a disponibilidade de informações atualizadas e de qualidade 

e por esse motivo, a ação de abertura de dados governamentais possui impacto direto na 

melhoria da gestão pública e estímulo ao controle social.  

Neste contexto de transparência e ampliação das possibilidades de participação 

social, tendo em vista a constante evolução da oferta de melhores serviços, que respondam às 

exigências de transparência e prestação de contas à sociedade, a Ebserh, por meio deste 

documento, institui seu Plano de Dados Abertos (PDA), por meio do qual, disponibiliza um 

plano de ação e todos os seus desdobramentos para a promoção da abertura de dados no âmbito 

da educação. 
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2.1 Cenário Institucional  

Este Plano de Dados Abertos se relaciona e está alinhado com os seguintes 

instrumentos e instâncias de gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e 

suas filiais (HCs e HUs): 

 

2.1.1 Planejamento Estratégico Institucional (PEI)  

O Planejamento e Monitoramento Estratégico da Ebserh e filiais (HCs e HUs) têm 

como objetivo facilitar e aprimorar a aplicação dos recursos do REHUF junto as filiais (HCs e 

HUs). O conjunto de processos e macroprocessos da Ebserh e filiais (HCs e HUs) foram 

classificados em temáticas de atuação pertencentes a uma cadeia de valores. 

O PDA está estruturado no escopo das ações do Planejamento Estratégico da 

Ebserh, foi realizada, na fase de formulação da estratégia, a análise do ambiente externo e 

interno em que a organização está inserida.  

Este processo tem correlação com o princípio da transparência na Administração 

Pública Federal, que determina que o poder público deve dar publicidade de seus atos, 

facilitando o acesso à informação aos cidadãos, com publicações de informações por meio 

eletrônico e demais meios. Neste sentido, a administração pública deve promover transparência 

de seus atos, o que subentende a viabilização das condições para que o controle social possa ser 

exercido com efeito pela sociedade. 

 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Suscitar a abertura de dados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(Ebserh) e filiais (HCs e HUs), visando o cumprimento dos princípios da publicidade, 

transparência e eficiência, como também, a difusão de informações sob o âmbito desta Empresa, 

de forma a promover meios para o controle social e ofertar subsídios mais qualificados à tomada 

de decisão por meio do compartilhamento de dados entre a Administração Pública e seus 

órgãos. 
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3.2 Objetivo Específico  

Tendo como base os objetivos gerais supracitados, a iniciativa de abertura de dados 

da EBSERH e filiais (HCs e HUs) se propõe a: 

 Incitar o conhecimento sobre as informações inerentes às ações governamentais no 

contexto da saúde;  

 Promover os processos de transparência e de acesso a informações públicas para o 

controle social;  

 Facilitar o processo de compartilhamento e cruzamento de dados pela sociedade e entre 

órgãos governamentais;  

 Promover a melhoria contínua da qualidade dos dados disponibilizados;  

 Impulsionar os processos de transparência e de acesso a informações públicas;  

 Fomentar a governança de dados e práticas de gestão da informação estratégica como 

uma importante atividade organizacional. 

 

4 LEGISLAÇÃO E DEMAIS NORMATIVOS  

Este plano considera, em toda a sua estrutura, os princípios e diretrizes dos 

normativos citados abaixo, e os deles decorrentes, estando assim, em conformidade com as 

orientações normativas da iniciativa de dados abertos coordenada pela Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (Ebserh) e suas filiais (HCs e HUs):  

 O disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que determina 

ao Poder Público a adoção de instrumentos de transparência na gestão fiscal em meios 

eletrônicos de acesso público às informações orçamentárias e prestações de contas;  

 O Decreto Presidencial nº 6.666, de 27 de novembro de 2008, que instituiu a criação da 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE e determina que o 

compartilhamento e disseminação dos dados geoespaciais e seus metadados é 

obrigatório para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, salvos os 

protegidos por sigilo;  

 O Decreto s/ºn de 15 de setembro de 2011, que institui o Plano de Ação Nacional sobre 

Governo Aberto, o qual estabelece o compromisso do governo de implantar a 

Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA);  
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 A Instrução Normativa nº4 de 13 de abril de 2012, que cria a INDA e estabelece 

conceitos referentes a: dado, informação, dado público, formato aberto, licença aberta, 

dados abertos e metadado; 

 O Plano de Ação da INDA, que institui a necessidade de os órgãos instituírem seus 

respectivos Planos de Abertura de Dados com vistas a uma Política Nacional de Dados 

Abertos e institui os elementos mínimos do documento, bem como orienta que a 

abertura de dados deve observar a relevância para o cidadão;  

 O Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto (no âmbito da Parceria para Governo 

Aberto, Open Government Partnership – OGP), foi publicado em setembro de 2011 

(Dec. s/ºn de 15/09/2011). Em 2013 houve a pactuação de novos compromissos (2º 

Plano de Ação), dentre eles: a) Abertura dos dados da execução do orçamento da União 

e das compras governamentais; b) Disseminação da cultura de abertura de dados 

públicos junto a governos locais; c) Tecnologias de suporte e modelos de licenciamento 

para a publicação de dados abertos; d) Proposta de disponibilização de informações dos 

sistemas governamentais em formatos de dados abertos; sob responsabilidade da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e suas filiais (HCs e HUs);  

 A criação e entrada em vigor da Lei nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011, a chamada 

Lei de Acesso a Informação – LAI;  

 Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, e o Decreto nº 

8.777/2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. 

 Os parâmetros estabelecidos na e-PING - arquitetura de interoperabilidade do governo 

eletrônico, e os vocabulários e ontologias de Governo Eletrônico eVoG e e-MAG - 

Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (instituído pela Portaria nº 03, de 07 

de Maio de 2007);  

 Os parâmetros estabelecidos no âmbito do Planejamento Estratégico Institucional (PEI). 

Este documento é um instrumento de planejamento e coordenação das ações de 

abertura dos dados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e suas filiais (HCs 

e HUs), válidas para o biênio (2017 e 2018) e não um detalhamento da internalização de práticas 

e ações. 
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5 METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO 

A construção deste documento foi realizada pela Ouvidoria Geral da 

EBSERH/Sede e filiais (HCs e HUs), por meio de colaboradores que participaram da 

construção do PDA, como também, de reuniões com membros da equipe das diretorias da 

EBSERH, para saneamento de dúvidas e direcionamentos. 

Durante o processo de construção deste PDA e ao seu término, revisões foram 

realizadas conforme registros na página 3 deste documento, no item Versionamento e Histórico 

de Revisões. 

 

6 DEFINIÇÃO DOS DADOS A SEREM ABERTOS 

A definição dos primeiros conjuntos de dados a serem abertos pela Ebserh/Sede e 

filiais (HCs e HUs) e, portanto, priorizados, a relevância das informações para a sociedade, a 

capacidade de operacionalização das ações necessárias dentro do prazo previsto e o alinhamento 

com os instrumentos de planejamento estratégico, de forma a garantir os princípios a 

publicidade e da transparência da administração pública. 

 

6.1 Priorização dos dados considerados mais relevantes para a sociedade 

 Dados relacionados aos pedidos de informação já recebidos pela instituição via e-SIC; 

 Dados armazenados nos sistemas de gestão de informação usados na empresa. Serão 

priorizados os dados já apresentados nas áreas públicas dos sistemas e também aqueles 

relacionados às funcionalidades mais acessadas nos sistemas; 

 Informações já publicados no Portal da Transparência da empresa; 

 Dados relevantes contidos nas páginas mais acessadas no portal da Ebserh e filiais (HCs 

e HUs); 

 

6.2 Cumprimento dos normativos legais  

 A readequação das informações presentes no Portal da Transparência da empresa para 

o formato de dados abertos, em conformidade com os requisitos de abertura de bases 

de dados definidos no Decreto nº 8.777 de 2016. 

 Os dados publicados e os procedimentos adotados estarão aderentes aos padrões e às 

boas práticas bem difundidos por organismos internacionais, a exemplo do Open 



 

 

12 

Government Partnership – OGP, e também às normativas definidas pela Infraestrutura 

Nacional de Dados Abertos – INDA. 

 Os dados abertos da Ebserh e filiais (HCs e HUs) não apenas serão disponibilizados 

em um portal próprio mas também catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, 

seguindo as orientações da INDA. 

 

6.3 Garantia da qualidade e confiabilidade dos dados publicados 

 Os dados abertos disponibilizados pela Ebserh e filiais (HCs e HUs) serão coletados, 

prioritariamente, a partir de informações consolidadas nos sistemas de informação 

utilizados pela empresa e suas filiais; 

 Os dados publicados serão periodicamente atualizados, preferencialmente de forma 

automática. 

 

6.4 Análise de risco de abertura de dados protegidos por sigilo 

Neste PDA, cada conjunto de dados com compromisso de abertura é associado a 

um gestor e área responsável. Segundo informações colhidas junto a estes gestores, é parte de 

suas atribuições, a responsabilidade de autorizar o uso e avaliar a eventual necessidade de  

controle de acesso às informações da base, com especial atenção àquelas de cunho pessoal.  

Dessa forma, esses gestores deverão adotar algum procedimento de anonimização 

de dados pessoais em conformidade com Decreto nº 7724, de 16 de maio de 2012 em seu 

Capítulo VII, ou seja, medida que busca impedir a identificação das pessoas referenciadas nas 

bases de dados ao excluir ou mascarar, total ou parcialmente, determinados atributos tais como 

nome, número de telefone ou outros documentos de identificação dos indivíduos, de forma que 

não sejam incluídas informações pessoais, ou protegidas por sigilo, no conjunto dos dados que 

serão publicados por meio deste PDA. 

 

7 ESTRATÉGIAS PARA ABERTURA 

Tendo em vista o Manual para elaboração de Plano de Dados Aberto, publicado 

pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), como também 

alinhamentos definidos pelas áreas e pessoal envolvido na execução deste PDA, algumas 
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estratégias foram adotadas intentando a execução de um plano de ação, definido em 

consonância com as premissas e requisitos mínimos de qualidade apresentados a seguir  

A estratégia para dados a serem abertos, seguirá os seguintes passos: 

 Identificação das categorias de dados candidatas à publicação de acordo com as 

diretrizes estabelecidas neste PDA 

 Levantamento do conjunto de dados candidato à abertura; 

 Priorização e seleção dos dados que serão abertos; 

 Definição de responsáveis pelo preparo, pela atualização dos dados e pelo detalhamento 

ou pela atualização do plano de ação com metas e prazos. 

 Consolidação da matriz de responsabilidades e definição da governança e do fluxo de 

aprovação do PDA e das revisões; 

 Utilização de metodologia de abertura de dados a ser seguida pelas áreas responsáveis 

(padrões INDA e INDE); 

 Definição da infraestrutura e da arquitetura tecnológica para abertura dos dados dos 

sistemas; 

 Desenvolvimento do portal de dados abertos próprio (Portal de Dados Abertos da 

EBSERH e filiais), integrado com os sistemas de informação usados na instituição. 

 

7.1 Premissas  

Mesmo que alinhado aos princípios e às diretrizes já mencionados, o processo de 

abertura dos conjuntos de dados deve ser considerado as seguintes premissas: 

 Seguir os padrões definidos pela e-PING, pela Infraestrutura Nacional de Dados 

Abertos - INDA e pela Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE e Governo 

Eletrônico, quando da publicação de dados;  

 Considerar as normas e padrões da INDE ao se publicar dados georreferenciados;  

 Publicar com celeridade dados considerados relevantes à sociedade, em formato 

adequado e informando, quando necessário, eventuais limitações de qualidade dos 

dados;  

 Publicar sempre que possível, dados e metadados conforme estabelecido no Plano de 

Ação da INDA;  

 Catalogar os dados geoespacializados na INDE;  
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 Catalogar os dados abertos no Portal Brasileiro de Dados Abertos;  

 Promover a integração entre os catálogos de metadados INDA e INDE;  

 Manter a atualização dos dados publicados com a origem, com a menor periodicidade e 

maior granularidade possível; 

 Difundir publicações e atualizações de dados abertos por meio do ambiente do Portal 

Brasileiro de Dados Abertos do Governo Federal e página institucional de dados abertos 

da EBSERH e filiais (HCs e HUs) (Ebserh.gov.br).  

7.2 Plano de Ação 

A execução do PDA da EBSERH  e filiais (HCs e HUs) seguirá as etapas, sugeridas 

pelo Kit de dados abertos4, apresentadas na imagem abaixo: 

 

Figura 1: Etapas de execução do PDA 

 

 

No Quadro 1 é exposto as atividades inerentes ao plano de ação assim como, cro-

nograma com prazos previstos para publicação do PDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 http://kit.dados.gov.br/Execu%C3%A7%C3%A3o-do-PDA/ 
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Quadro 1 – Plano de ação para publicação do PDA Ebserh Sede 

Conjunto de Dados Atividades Produtos 

Cronograma 
Unidades Respon-

sáveis 
Ponto Focal 

Inicio da 

publicação 

Atualiza-

ção 

Números de leitos SUS nos 

HUF filiados à Ebserh 

Levantar os dados e calcular 
o Nº de leitos ativos 

Mês*100/ Nº de leitos ativos 

na assinatura do contrato Eb-
serh. 

Alimentar o painel do 

NIG/EBSERH 

Demonstrativo da am-

pliação dos leitos  ativos 

em relação ao total de 
leitos ativos na assina-

tura do contrato Ebserh. 

Ago/17 Anual SPA/CRACH/DAS 
rosane.gomes@Eb-

serh.gov.br 

Relação de Contratos firma-
dos pela Sede da Ebserh 

Atualizar informações no 
site da Ebserh 

Contratos divulgados Ago/17 Anual SCC/CAD/DAI 
vinicius.motta@Eb-

serh.gov.br 

Relação das licitações em 
andamento e encerradas pela 

Sede da Ebserh 

Atualizar informações no 

site da Ebserh 
Licitações divulgadas Ago/17 Trimestral SL/CAD/DAI 

catarina.simao@Eb-

serh.gov.br 

Censo do Programas de Re-

sidência Médica e em Área 

Profissional da Saúde da 

Rede Ebserh 

O Censo residência médica e 

em área profissional da sa-

úde ofertados nos HU’s fili-

ais da Ebserh. 

Censo dos programas 

de residência. 
Set/17 Anual 

Coordenadoria de 

Formação Profissi-

onal 

 

ensino.sede@Eb-

serh.gov.br 
 

Relatórios  
Anuais de atividades de Au-

ditoria Interna 

Disponibilização dos relató-

rios 
RAINTs Set/17 Anual Auditoria Interna 

fernanda.zortea@Eb-
serh.gov.br 

 

Demonstrativos Contábeis 

Balanço patrimonial; fluxo 

de caixa; resultados; patri-
mônio 

Balanço Patrimonial; 

Demonstrativo 
Set/17 Trimestral 

Serviço de Conta-

bilidade 

contabili-
dade.sede@Eb-

serh.gov.br 

 

Portarias e Normas da 

CONJUR 

Encaminhamento mensal 

das portarias elaboradas no 
mês 

Portarias Set/17 Trimestral CONJUR 

 
bruna.ibiapina@eb-

ser.gov.br 

 

REHUF (Programa Nacio-

nal de Reestruturação dos 

Hospitais Universitários Fe-
derais) 

Orçamento anual; despesa 
total; despesa por hospital 

 

Orçamento anual; des-
pesa total; despesa por 

hospital 

Out/17 Trimestral 
Serviço de Planeja-
mento Orçamentá-

rio 

planorca-
mento.sede@Eb-

serh.gov.br 

Plataforma de ensino a Dis-
tância da Escola Corporativa 

Visão geral dos cursos e par-

ticipantes da Plataforma de 
Ensino a Distância da escola 

Ebserh 

Plataforma de Ensino a 

Distância da escola Eb-

serh 

Out/17 Semestral SECAD/CDP/DGP 

 

3ec.sede@Eb-
serh.gov.br 

 

Concursos Públicos – vagas 
e inscritos 

Apresentação da relação dos 

concursos públicos realiza-
dos na rede Ebserh no perí-

odo de 2012 a 2016 

Relação dos concursos 
públicos 

Out/17 Anual SESEP/CPP/DGP 

sesep.sede@Eb-

serh.gov.br 

 

Número de casos suspeitos 
de microcefalia  e febre 

amarela notificados pelos 

hospitais da rede Ebserh 

Publicar mensalmente o bo-

letim “Vigilância em Foco” 
Edição Microcefalias. 

Boletim “Vigilância em 

Foco”, Edição Microce-
falias 

Out/17 Trimestral 
SGQA/CRACH/D

AS 

helaine.capucho@Eb-

serh.gov.br 

Quantitativo de pesquisas 
implementadas na Rede Eb-

serh 

Elaborar relatório sobre as 
pesquisas implementadas 

nos Hospitais e cadastradas 

no SIG Ebserh 

Relatório das pesquisas 
iniciadas no ano de 

2012 até 2016 
Out/17 Trimestral 

Coordenadoria de 
Pesquisa e Inova-

ção Tecnológica 

 

nadja.bisinoti@Eb-
serh.gov.br 

thais.ribeiro@eb-

ser.gov.br 

 

Quadro 2 – Plano de ação para publicação do PDA dos HCs e HUs 

Nº 
Conjunto de Da-

dos 
Atividades Produtos 

Cronograma 

Unidade Órgão Ponto Focal 
Início da 

Publicação 
Atualização 

1 
Consultas por es-

pecialidades 

Definir estraté-

gias para dispo-

nibilizar a rela-

ção de consultas 

realizadas por es-

pecialidades, dias 

Inventário de 

acesso aos 

bancos de da-

dos, tabelas, 

ou planilhas 

ago/17 anual 

HC-UFG 

srcmhc0@gmail.com

; luiz.apereira@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 

ri-

kito1966@gmail.co

m e eliana.cor-

rea@ebserh.gov.br 
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da semana e tur-

nos 
HUB-UnB 

amanda.pedia-

tria@gmail.com 

HUAB-UFRN 

joana.nasci-

mento@eb-

serh.gov.br 

MEAC - HUWC/UFC 
seplac.hufc@eb-

serh.gov.br 

HC-UFMG 

lulages@hc.ufmg.br; 

elias.hc.ufmg@gmail

.com; silveira@me-

dicina.ufmg.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

JÚLIO MÜLLER/UFMT 
 

HU/UFGD 

helcio.brito@eb-

serh.gov.br; 

thaisa.pase@ebserh  

HC-UFPE 
thatianator-

res@gmail.com 

HU-UFJF 
wellington.mo-

raes@ebserh.gov.br  

HU-UFS 
ivan.guerra@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 

Heloisa.Siufi@eb-

serh.gov.br; ri-

kito1966@gmail.co

m 

COMPLEXO HUPES-UFBA 
sras.complexohu-

pes@gmail.com 

HUCAM-UFES 
danielle.silva@eb-

serh.gov.br 

HU-UFMA  

HU. PROF. MIGUEL RIET 

CORREA JUNIOR/FURG 

marisa.zanchi@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROF. ALBERTO ANTU-

NES/UFAL 

 

HU GETÚLIO VARGAS/UFAM 

regulacaoeavalia-

cao.hugv@gmail.co

m (Sra Rosemeyre 

Caldas) 

MATERNIDADE CLIMÉRIO 

DE OLIVEIRA/UFBA 

isabela.goes@eb-

serh.gov.br 

COMPLEXO HOSPITALAR 

UFPA/ EBSERH 

srashu-

jbb@gmail.com 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

LAURO WANDERLEY/UFPB 

mari-

ani.osilva@gmail.co

m 

HOSPITAL ESCOLA/UFPEL 
waldimir.durini@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁ-

RIO/UFPI 

Samaraen-

fmoura@hot-

mail.com 

HOSPITAL DE CLÍNI-

CAS/UFPR 
ura@hc.ufpr.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES/UFRN 

lidi-

nalva@uol.com.br 

MATERNIDADE ESCOLA JA-

NUÁRIO CICCO/UFRN 

juliana.ca-

margo@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE SANTA MARIA/UFSM 
gas.husm@ufsm.br  

HOSPITAL ESCOLA TRIÃN-

GULO MINEIRO/UFTM 
 

HU/UFT  
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UNIVASF 

giselle.melo@eb-

serh.gov.br; 

saulo.xavier@eb-

serh.gov.br 

UFSCAR  

        

2 
Exames por ima-

gem 

Definir estraté-

gias para dispo-

nibilizar a rela-

ção e quantita-

tivo de exames 

por imagem rea-

lizados 

Inventário de 

acesso aos 

bancos de da-

dos, tabelas, 

ou planilhas 

ago/17 anual 

HC-UFG 

srcmhc0@gmail.com

; luiz.apereira@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 
heloisa.ernica@eb-

serh.gov.br; 

HUB-UnB 
amanda.pedia-

tria@gmail.com 

HUAB-UFRN 

joana.nasci-

mento@eb-

serh.gov.br 

MEAC - HUWC/UFC 
seplac.hufc@eb-

serh.gov.br 

HC-UFMG 

keniabtho-

maz@gmail.com; 

silveira@medi-

cina.ufmg.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

JÚLIO MÜLLER/UFMT 
 

HU/UFGD 

marcos.louren-

cao@ebserh.gov.br; 

thaisa.pase@eb-

serh.gov.br  

HC-UFPE 
thatianator-

res@gmail.com 

HU-UFJF 
wellington.mo-

raes@ebserh.gov.br  

HU-UFS 
ivan.guerra@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 

Heloisa.Siufi@eb-

serh.gov.br; ri-

kito1966@gmail.co

m 

COMPLEXO HUPES-UFBA 
sras.complexohu-

pes@gmail.com 

HUCAM-UFES 

fernando.eme-

rich@ebserh.gov.br; 

rodrigo.moll@eb-

serh.gov.br 

HU-UFMA  

HU. PROF. MIGUEL RIET 

CORREA JUNIOR/FURG 

clthei-

sen@gmail.com 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROF. ALBERTO ANTU-

NES/UFAL 

 

HU GETÚLIO VARGAS/UFAM 

eucilene.tei-

xeira@ebserh.gov.br 

(Sra Eucilene Maria 

da Cunha Teixeira)  

MATERNIDADE CLIMÉRIO 

DE OLIVEIRA/UFBA 

isabela.goes@eb-

serh.gov.br 

COMPLEXO HOSPITALAR 

UFPA/ EBSERH 

srashu-

jbb@gmail.com 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

LAURO WANDERLEY/UFPB 

cleiton.oliveira@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL ESCOLA/UFPEL 
jorge.jjunior@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁ-

RIO/UFPI 

Samaraen-

fmoura@hot-

mail.com 
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HOSPITAL DE CLÍNI-

CAS/UFPR 

cristina.san-

tos2@hc.ufpr.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES/UFRN 

heniaramalho-

melo@gmail.com / 

henia.melo@eb-

serh.gov.br 

MATERNIDADE ESCOLA JA-

NUÁRIO CICCO/UFRN 

juliana.ca-

margo@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE SANTA MARIA/UFSM 
gas.husm@ufsm.br  

HOSPITAL ESCOLA TRIÃN-

GULO MINEIRO/UFTM 
 

HU/UFT  

UNIVASF 
guedijany.pe-

reira@ebserh.gov.br  

UFSCAR  

        

3 
Exames laborato-

riais 

Definir estraté-

gias para dispo-

nibilizar a rela-

ção e o quantita-

tivo de exames 

laboratoriais rea-

lizados 

Inventário de 

acesso aos 

bancos de da-

dos, tabelas, 

ou planilhas 

ago/17 anual 

HC-UFG 

srcmhc0@gmail.com

; luiz.apereira@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 
heloisa.ernica@eb-

serh.gov.br; 

HUB-UnB 
amanda.pedia-

tria@gmail.com 

HUAB-UFRN 

joana.nasci-

mento@eb-

serh.gov.br 

MEAC - HUWC/UFC 
seplac.hufc@eb-

serh.gov.br 

HC-UFMG 

myriam@hc.ufmg.br

; silveira@medi-

cina.ufmg.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

JÚLIO MÜLLER/UFMT 
 

HU/UFGD 

marcos.louren-

cao@ebserh.gov.br       

thaisa.pase@eb-

serh.gov.br 

HC-UFPE 
Thatianator-

res@gmail.com 

HU-UFJF 
wellington.mo-

raes@ebserh.gov.br  

HU-UFS 
ivan.guerra@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 

Heloisa.Siufi@eb-

serh.gov.br; ri-

kito1966@gmail.co

m 

COMPLEXO HUPES-UFBA 
sras.complexohu-

pes@gmail.com 

HUCAM-UFES 

fernando.eme-

rich@ebserh.gov.br; 

rodrigo.moll@eb-

serh.gov.br 

HU-UFMA  

HU. PROF. MIGUEL RIET 

CORREA JUNIOR/FURG 

clthei-

sen@gmail.com 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROF. ALBERTO ANTU-

NES/UFAL 

 

HU GETÚLIO VARGAS/UFAM 

maria.erme-

linda@eb-

serh.gove.br 
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(Sra.Maria Erme-

linda de Azevedo)  

MATERNIDADE CLIMÉRIO 

DE OLIVEIRA/UFBA 

isabela.goes@eb-

serh.gov.br 

COMPLEXO HOSPITALAR 

UFPA/ EBSERH 

srashu-

jbb@gmail.com 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

LAURO WANDERLEY/UFPB 

ru-

bensjp@gmail.com 

HOSPITAL ESCOLA/UFPEL 
simone.homsy@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁ-

RIO/UFPI 

Samaraen-

fmoura@hot-

mail.com 

HOSPITAL DE CLÍNI-

CAS/UFPR 

mari-

sol.muro@hc.ufpr.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES/UFRN 
rute@ufrnet.br 

MATERNIDADE ESCOLA JA-

NUÁRIO CICCO/UFRN 

juliana.ca-

margo@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE SANTA MARIA/UFSM 
gas.husm@ufsm.br  

HOSPITAL ESCOLA TRIÃN-

GULO MINEIRO/UFTM 
 

HU/UFT  

UNIVASF 
cristina.lumi@eb-

serh.gov.br 

UFSCAR  

        

4 

Internações reali-

zadas por especia-

lidades 

Definir estraté-

gias para dispo-

nibilizar o quan-

titativo mensal 

de internações 

realizadas por es-

pecialidades 

Inventário de 

acesso aos 

bancos de da-

dos, tabelas, 

ou planilhas 

ago/17 trimestral 

HC-UFG 

srcmhc0@gmail.com

; divaa.bar-

bosa@uol.com.br 

HUMAP-UFMS 
melloneia@hot-

mail.com; 

HUB-UnB 
jose.neves@eb-

serh.gov.br 

HUAB-UFRN 

joana.nasci-

mento@eb-

serh.gov.br 

MEAC - HUWC/UFC 
seplac.hufc@eb-

serh.gov.br 

HC-UFMG 

domin-

gos@hc.ufmg.br; ke-

niabtho-

maz@gmail.com; 

silveira@medi-

cina.ufmg.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

JÚLIO MÜLLER/UFMT 
 

HU/UFGD 

marcos.louren-

cao@ebserh.gov.br       

thaisa.pase@eb-

serh.gov.br 

HC-UFPE 
Thatianator-

res@gmail.com 

HU-UFJF 
wellington.mo-

raes@ebserh.gov.br  

HU-UFS 
ivan.guerra@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 

Heloisa.Siufi@eb-

serh.gov.br; ri-

kito1966@gmail.co

m 
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COMPLEXO HUPES-UFBA 
sras.complexohu-

pes@gmail.com 

HUCAM-UFES 
Karen.Dias@eb-

serh.gov.br; DGPTI  

HU-UFMA  

HU. PROF. MIGUEL RIET 

CORREA JUNIOR/FURG 

marisa.zanchi@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROF. ALBERTO ANTU-

NES/UFAL 

 

HU GETÚLIO VARGAS/UFAM 

regulacaoeavalia-

cao.hugv@gmail.co

m (Sra Vivianne Ka-

rol Palha) 

MATERNIDADE CLIMÉRIO 

DE OLIVEIRA/UFBA 

isabela.goes@eb-

serh.gov.br 

COMPLEXO HOSPITALAR 

UFPA/ EBSERH 

srashu-

jbb@gmail.com 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

LAURO WANDERLEY/UFPB 

joacil.lou-

renço@gmail.com 

HOSPITAL ESCOLA/UFPEL 
waldimir.durini@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁ-

RIO/UFPI 

Samaraen-

fmoura@hot-

mail.com 

HOSPITAL DE CLÍNI-

CAS/UFPR 
uniplan@hc.ufpr.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES/UFRN 

maria.cnsilva@eb-

serh.gov.br 

MATERNIDADE ESCOLA JA-

NUÁRIO CICCO/UFRN 

juliana.ca-

margo@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE SANTA MARIA/UFSM 
gas.husm@ufsm.br  

HOSPITAL ESCOLA TRIÃN-

GULO MINEIRO/UFTM 
 

HU/UFT  

UNIVASF 

rodolfo.silva@eb-

serh.gov.br; thi-

ago.amaral@eb-

serh.gov.br 

UFSCAR  

        

5 

Servidores públi-

cos RJU e Empre-

gados públicos 

CLT lotados nos 

HCs ou Hus 

Definir estraté-

gias para dispo-

nibilizar a rela-

ção dos Servido-

res públicos RJU 

e Empregados 

públicos CLT lo-

tados nos HCs ou 

Hus 

Inventário de 

acesso aos 

bancos de da-

dos, tabelas, 

ou planilhas 

set/17 Semestral 

HC-UFG 
sonia.carvalho@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 
diego.melo@eb-

serh.gov.br 

HUB-UnB  

HUAB-UFRN 
siderlan.carlos@eb-

serh.gov.br 

MEAC - HUWC/UFC  

HC-UFMG 

renata.soares@eb-

serh.gov.br; eli-

zete@hc.ufmg.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

JÚLIO MÜLLER/UFMT 
 

HU/UFGD 
danielly.capo-

ano@ebserh.gov.br 

HC-UFPE 
marciaazeve-

dohc@hotmail.com 

HU-UFJF 
Claudia.Folhade-

lla@ebserh.gov.br 
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HU-UFS 

grazielle.sil-

veira@eb-

serh.gov.br, lei-

lane.ribeiro@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 
diego.melo@eb-

serh.gov.br 

COMPLEXO HUPES-UFBA 
diana.guaberto@eb-

serh.gov.br 

HUCAM-UFES 
vandre.toffoli@eb-

serh.gov.br 

HU-UFMA  

HU. PROF. MIGUEL RIET 

CORREA JUNIOR/FURG 

patrick.freitas@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROF. ALBERTO ANTU-

NES/UFAL 

 

HU GETÚLIO VARGAS/UFAM 

Alley.Padron@eb-

serh.gov.br (Sr Alley 

Sandro Reis Padron) 

MATERNIDADE CLIMÉRIO 

DE OLIVEIRA/UFBA 

sgp.mco@eb-

serh.gov.br 

COMPLEXO HOSPITALAR 

UFPA/ EBSERH 
crhhujbb@ufpa.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

LAURO WANDERLEY/UFPB 

saionara.santos@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL ESCOLA/UFPEL 

jaquel-

ine.ssantos@eb-

serh.gov.br CLT/ ci-

lon.cen-

teno@heufpel.com.b

r 

HOSPITAL UNIVERSITÁ-

RIO/UFPI 

marcio.pessoa@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL DE CLÍNI-

CAS/UFPR 
uapes@hc.ufpr.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES/UFRN 

Daniel.Nasci-

mento@eb-

serh.gov.br 

MATERNIDADE ESCOLA JA-

NUÁRIO CICCO/UFRN 

carlos.fe@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE SANTA MARIA/UFSM 

administa-

cao.husm@ufsm.br  

HOSPITAL ESCOLA TRIÃN-

GULO MINEIRO/UFTM 
 

HU/UFT  

UNIVASF 

sheila.costa@eb-

serh.gov.br; kati-

ane.coelho@eb-

serh.gov.br 

UFSCAR  

        

6 

Licitações e Pre-

gões realizados 

pelos HCs ou Hus 

Definir estraté-

gias para dispo-

nibilizar o quan-

titativo de licita-

ções e pregões 

realizadas pelos 

HCs e Hus 

Inventário de 

acesso aos 

bancos de da-

dos, tabelas, 

ou planilhas 

set/17 trimestral 

HC-UFG 

valterson.silva@se-

duc.go.gov.br; ga-

quinojordao@hot-

mail.com 

HUMAP-UFMS cpl@nhu.ufms.br; 

HUB-UnB 

licita-

coes.hub@gmail.co

m 

HUAB-UFRN 
iarah.silva@eb-

serh.gov.br 

MEAC - HUWC/UFC  
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HC-UFMG 

danielle-

costa@hc.ufmg.br; 

elizete@hc.ufmg 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

JÚLIO MÜLLER/UFMT 
 

HU/UFGD 

ricardo-

brito@ufgd.edu.br    

ricardo.brito@eb-

serh.gov.br  

HC-UFPE 
alber-

tojl.ufpe@gmail.com 

HU-UFJF 
vitor.andrade@eb-

serh.gov.br 

HU-UFS 

Aline.DCardeal@eb-

serh.gov.br,  

daf.huufs@gmail.co

m  

HUMAP-UFMS 

gomes.soares@eb-

serh.gov.br; Nil-

son.Hijo@eb-

serh.gov.br; 

cpl@nhu.ufms.br; 

COMPLEXO HUPES-UFBA 
igor.anjos@eb-

serh.gov.br 

HUCAM-UFES 
Gleisse.Salles@eb-

serh.gov.br 

HU-UFMA  

HU. PROF. MIGUEL RIET 

CORREA JUNIOR/FURG 

robertafun-

chal@furg.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROF. ALBERTO ANTU-

NES/UFAL 

 

HU GETÚLIO VARGAS/UFAM 

danielle.fon-

seca@ebserh.gov.br 

(Sra Danielle Fon-

seca Santos) 

MATERNIDADE CLIMÉRIO 

DE OLIVEIRA/UFBA 
msocorro@ufba.br 

COMPLEXO HOSPITALAR 

UFPA/ EBSERH 

cplhu-

jbb@yahoo.com.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

LAURO WANDERLEY/UFPB 

joelma.cava-

lante@ebserh.gov.br 

HOSPITAL ESCOLA/UFPEL 
mateus.santin@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁ-

RIO/UFPI 
belc@ufpi.edu.br 

HOSPITAL DE CLÍNI-

CAS/UFPR 

ana.bozza@hc.ufpr.b

r 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES/UFRN 

myrna.fonseca@eb-

serh.gov.br 

MATERNIDADE ESCOLA JA-

NUÁRIO CICCO/UFRN 

antonia.dias@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE SANTA MARIA/UFSM 

administa-

cao.husm@ufsm.br  

HOSPITAL ESCOLA TRIÃN-

GULO MINEIRO/UFTM 
 

HU/UFT  

UNIVASF 

diego.djale@eb-

serh.gov.br; jorge.je-

sus@ebserh.gov.br 

UFSCAR  
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7 

Contratos firma-

dos entre HCs e 

HUs e fornecedo-

res 

Definir estraté-

gias para dispo-

nibilizar os con-

tratos firmados 

entre os HCs e 

HUs com forne-

cedores 

Inventário de 

acesso aos 

bancos de da-

dos, tabelas, 

ou planilhas 

set/17 trimestral 

HC-UFG 

valterson.silva@se-

duc.go.gov.br; sa-

brina.yura@gmail.co

m 

HUMAP-UFMS 
Elza.Miranda@eb-

serh.gov.br 

HUB-UnB 
osmar.junior@eb-

serh.gov.br 

HUAB-UFRN 
fernando.cabral@eb-

serh.gov.br 

MEAC - HUWC/UFC  

HC-UFMG 

julianabe-

chara@hc.ufmg.br; 

elizete@hc.ufmg.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

JÚLIO MÜLLER/UFMT 
 

HU/UFGD 

karla.posca@eb-

serh.gov.br; ri-

cardo.brito@eb-

serh.gov.br 

HC-UFPE 
paulalopesoli-

veira@gmail.com 

HU-UFJF 
izabel.mendes@eb-

serh.gov.br 

HU-UFS 

Aline.DCardeal@eb-

serh.gov.br,  

daf.huufs@gmail.co

m  

HUMAP-UFMS 

gomes.soares@eb-

serh.gov.br; Nil-

son.Hijo@eb-

serh.gov.br; Elza.Mi-

randa@ebserh.gov.br 

COMPLEXO HUPES-UFBA 
igor.anjos@eb-

serh.gov.br 

HUCAM-UFES 
leonardo.viana@eb-

serh.gov.br 

HU-UFMA  

HU. PROF. MIGUEL RIET 

CORREA JUNIOR/FURG 

robertafun-

chal@furg.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROF. ALBERTO ANTU-

NES/UFAL 

 

HU GETÚLIO VARGAS/UFAM 

luciana.funes@eb-

serh.gov.br (Sra Lu-

ciana de Carvalho 

Funes) 

MATERNIDADE CLIMÉRIO 

DE OLIVEIRA/UFBA 
msocorro@ufba.br 

COMPLEXO HOSPITALAR 

UFPA/ EBSERH 

ivana.au-

gusta48@gmail.com 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

LAURO WANDERLEY/UFPB 

contra-

tos@hulw.ufpb.br 

HOSPITAL ESCOLA/UFPEL 
mateus.santin@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁ-

RIO/UFPI 

suely.pinheiro@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL DE CLÍNI-

CAS/UFPR 

ana.bozza@hc.ufpr.b

r 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES/UFRN 

flaviany.rodri-

gues@ebserh.gov.br  

MATERNIDADE ESCOLA JA-

NUÁRIO CICCO/UFRN 

marijara.rodri-

gues@ebserh.gov.br  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE SANTA MARIA/UFSM 

administa-

cao.husm@ufsm.br  
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HOSPITAL ESCOLA TRIÃN-

GULO MINEIRO/UFTM 
 

HU/UFT  

UNIVASF 
saulo.david@eb-

serh.gov.br 

UFSCAR  

        

8 

Execução Orça-

mentária e Finan-

ceira dos HCs e 

Hus 

Definir estraté-

gias para dispo-

nibilizar plani-

lhas com execu-

ção orçamentária 

e financeira dos 

HCs e Hus 

Inventário de 

acesso aos 

bancos de da-

dos, tabelas, 

ou planilhas 

set/17 trimestral 

HC-UFG 

patricia.caetano@eb-

serh.gov.br; an-

dreia.carvalho@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 
Rildon.silva@eb-

serh.gov.br; 

HUB-UnB 
wellington.oli-

veira@ebserh.gov.br  

HUAB-UFRN 
edileuza..araujo@eb-

serh.gov.br 

MEAC - HUWC/UFC  

HC-UFMG 

financa@hc.ufmg.br; 

assfi-

nan@hc.ufmg.br; 

elizete@hc.ufmg.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

JÚLIO MÜLLER/UFMT 
 

HU/UFGD 

sonia.nasci-

mento@eb-

serh.gov.br; air-

son.batista@eb-

serh.gov.br 

HC-UFPE 
gustavao.araujo@eb-

serh.br 

HU-UFJF 
silvana.cristina@eb-

serh.gov.br 

HU-UFS 

Aline.DCardeal@eb-

serh.gov.br,  

daf.huufs@gmail.co

m  

HUMAP-UFMS 

gomes.soares@eb-

serh.gov.br; Ril-

don.silva@eb-

serh.gov.br; 

COMPLEXO HUPES-UFBA liliane.regis@ufba.br 

HUCAM-UFES 
marcelo.kiefer@eb-

serh.gov.br 

HU-UFMA  

HU. PROF. MIGUEL RIET 

CORREA JUNIOR/FURG 

wilson.ojunior@eb-

serh.cov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROF. ALBERTO ANTU-

NES/UFAL 

 

HU GETÚLIO VARGAS/UFAM 

edna.vasques@eb-

serh.gov.br (Sra 

Edna Maria P. Vas-

que) 

MATERNIDADE CLIMÉRIO 

DE OLIVEIRA/UFBA 

eric.santos@eb-

serh.gov.br 

COMPLEXO HOSPITALAR 

UFPA/ EBSERH 

ivana.au-

gusta48@gmail.com 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

LAURO WANDERLEY/UFPB 

carlos.mosinho@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL ESCOLA/UFPEL 
mateus.santin@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁ-

RIO/UFPI 
sofhu@ufpi.edu.br 
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HOSPITAL DE CLÍNI-

CAS/UFPR 

df@hc.ufpr.br / con-

tabili-

dade@hc.ufpr.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES/UFRN 

joaocnfilho@eb-

serh.gov.br / eucli-

des.junior@eb-

serh.gov.br 

MATERNIDADE ESCOLA JA-

NUÁRIO CICCO/UFRN 

joaquim.be-

zerra@ebserh.gov.br  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE SANTA MARIA/UFSM 

administa-

cao.husm@ufsm.br  

HOSPITAL ESCOLA TRIÃN-

GULO MINEIRO/UFTM 
 

HU/UFT  

UNIVASF 

ilania.caval-

canti@ebserh.gov.br; 

aristofanes.ca-

bral@ebserh.gov.br 

UFSCAR  

        

9 

Pagamentos efetu-

ados pelos HCs e 

HUs 

Definir estraté-

gias para dispo-

nibilizar plani-

lhas com paga-

mentos efetuados 

pelos HCs e 

HUs. 

Inventário de 

acesso aos 

bancos de da-

dos, tabelas, 

ou planilhas 

set/17 trimestral 

HC-UFG 

patricia.caetano@eb-

serh.gov.br; an-

dreia.carvalho@eb-

serh.gov.br 

HUMAP-UFMS 
Rildon.silva@eb-

serh.gov.br; 

HUB-UnB 
wellington.oli-

veira@ebserh.gov.br  

HUAB-UFRN 
edileuza..araujo@eb-

serh.gov.br 

MEAC - HUWC/UFC  

HC-UFMG 

rodrigo.frei-

tas@hc.ufmg.br; eli-

zete@hc.ufmg.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

JÚLIO MÜLLER/UFMT 
 

HU/UFGD 

sonia.nasci-

mento@eb-

serh.gov.br; air-

son.batista@eb-

serh.gov.br 

HC-UFPE 
gustavao.araujo@eb-

serh.br 

HU-UFJF 
elizabete.poli-

carpo@ebserh.gov.br 

HU-UFS 

Aline.DCardeal@eb-

serh.gov.br,  

daf.huufs@gmail.co

m  

HUMAP-UFMS 

gomes.soares@eb-

serh.gov.br; Ril-

don.silva@eb-

serh.gov.br; 

COMPLEXO HUPES-UFBA liliane.regis@ufba.br 

HUCAM-UFES 
israel.rufino@eb-

serh.gov.br 

HU-UFMA  

HU. PROF. MIGUEL RIET 

CORREA JUNIOR/FURG 

elianemieres@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROF. ALBERTO ANTU-

NES/UFAL 

 

HU GETÚLIO VARGAS/UFAM 
edna.vasques@eb-

serh.gov.br (Sra 
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Edna Maria P. Vas-

que) 

MATERNIDADE CLIMÉRIO 

DE OLIVEIRA/UFBA 

eric.santos@eb-

serh.gov.br 

COMPLEXO HOSPITALAR 

UFPA/ EBSERH 

ivana.au-

gusta48@gmail.com 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

LAURO WANDERLEY/UFPB 

cassandra,gon-

dim@ebserh.gov.br 

HOSPITAL ESCOLA/UFPEL 
mateus.santin@eb-

serh.gov.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁ-

RIO/UFPI 
sofhu@ufpi.edu.br 

HOSPITAL DE CLÍNI-

CAS/UFPR 

df@hc.ufpr.br / con-

tabili-

dade@hc.ufpr.br 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES/UFRN 

joaocnfilho@eb-

serh.gov.br / eucli-

des.junior@eb-

serh.gov.br 

MATERNIDADE ESCOLA JA-

NUÁRIO CICCO/UFRN 

joaquim.be-

zerra@ebserh.gov.br  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE SANTA MARIA/UFSM 

administa-

cao.husm@ufsm.br  

HOSPITAL ESCOLA TRIÃN-

GULO MINEIRO/UFTM 
 

HU/UFT  

UNIVASF 

erick.patriota@eb-

serh.gov.br; mar-

cos.rodrigues@eb-

serh.gov.br 

UFSCAR  

        

 

 

 

 

 

 

7.3 Catalogação no Portal Brasileiro de Dados Abertos 

O conjunto de dados abertos produzidos na EBSERH e filiais (HCs e HUs) serão 

publicados no Portal de Dados Abertos da empresa e também catalogados no Portal Brasileiro 

de Dados Abertos. 

A execução desses processos é de responsabilidade da Diretoria de Gestão de 

Processos e Tecnologia da Informação - DGPTI e será prioritariamente realizada de forma 

automatizada. Caso os dados a serem publicados não estiverem armazenados nos sistemas de 

informação gerenciais da EBSERH e suas filiais (HCs e HUs), estes serão catalogados 

diretamente por cada uma das áreas responsáveis pelos dados, com o apoio da DGPTI, para 

depois serem publicados manualmente nos dois portais. 
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8 GOVERNANÇA E SUSTENTAÇÃO DOS DADOS 

A abertura de dados em instituições governamentais é uma ação interdepartamental 

que envolve alta gestão da empresa, área de gestão das informações, áreas de negócios, entre 

outras. Todas as áreas precisam interagir, de modo que todo o processo seja coerente e contínuo. 

Além disso, programas de abertura de dados podem implicar em mudanças organizacionais, 

culturais, e por fim tecnológicas.  

Nesse contexto, para que a abertura de dados seja um processo perene e sustentável 

no âmbito da Ebserh e filiais (HCs e HUs) é importante que a alta administração tenha 

governança sobre as ações de abertura de dados. 

 

8.1 Monitoramento e Controle 

As ações previstas no PDA será acompanhado pela Ouvidoria Geral, que se reunirá 

sob demanda e com frequência mínima semestral. A CGE apresentará anualmente para a 

governança Ebserh e filiais (HCs e HUs) um relatório sobre o cumprimento das metas 

estabelecidas no PDA, bem como estatísticas de acesso a dados abertos e demais assuntos 

tratados sobre a abertura de bases de dados no período. Cabe ao CGE verificar o alinhamento 

do PDA com os instrumentos de planejamento aplicados à empresa, tais como o PDI e o PDTI. 

Dessa forma, abertura de dados é uma iniciativa que requer um acompanhamento 

contínuo e permanente para sustentação dos dados abertos. No Quadro 2 é explicitado as 

atribuições de cada ator responsável, direta ou indiretamente, pelo acompanhamento das 

atividades previstas no PDA, assim como por sua atualização. Além disso, os  encarregados por 

manter as ações de abertura, catalogação e publicação dos dados da Ebserh e filiais (HCs e 

HUs).  

Quadro 3 - Atores institucionais responsáveis pela atualização e manutenção do PDA 

Ator Atribuições 

Ouvidoria Geral/Filiais 

 Recomendar a publicação de novos conjuntos de dados com base 

nos pedidos de acesso à informação oriundos dos cidadãos. 

 Assegurar o cumprimento das normas relativas à publicação de 

dados abertos 

 Monitorar a publicação e atualização do Plano de Dados Abertos 

 Identificar e elaborar propostas para melhorias de qualidade dos 

dados disponibilizados, no que couber. 

 Testar a usabilidade dos arquivos publicados e notificar à DGPTI 

quaisquer problemas de publicação ou de atualização 

CGE 
 Apresentar relatório anual sobre o cumprimento dos Plano de 

Dados Abertos, com recomendações sobre as medidas 
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indispensáveis à Implementação e ao aperfeiçoamento da Política 

de Dados Abertos. 

DGPTI 

 Hospedar o Portal de Dados Abertos. 

 Desenvolver de rotinas para extração de dados provenientes nos 

SIGs-HUs e AGHU do seu processo de publicação no Portal de 

Dados Abertos. 

 Informar às Diretorias/sede e filiais (HCs e HUs) casos de 

indisponibilidade ou erros nos arquivos catalogados. 

CCS 

 Induzir a publicação de novos conjuntos de dados relativos às suas 

atividades. 

 Garantir a notificação aos usuários sempre que houver atualização 

ou novas publicações. 

CONJUR  Assessoramento Jurídico nos dados pertinentes   

Diretorias/sede e filiais 

(HCs e HUs) 

 Catalogar, atualizar a evolução e manutenção das bases de dados 

que não estiverem sendo geradas de forma automatizada. 

 Identificar e elaborar propostas para melhorias de qualidade dos 

dados disponibilizados, no que couber. 

 

8.2 Melhoria da qualidade dos dados 

As áreas responsáveis e proprietárias pelos conjuntos de dados, ficaram 

encarregadas de levantar e catalogar suas informações, coordenar os processos de abertura, 

prezando pelo cumprimento do PDA podendo também, propor alterações a este e, prezando 

pela melhoria contínua da qualidade e confiabilidade dos dados publicados.  

O PDA da EBSERH e filiais (HCs e HUs) tem como referência quanto a melhoria 

da qualidade dos dados abertos, o documento intitulado Modelo de Maturidade de Dados 

Abertos da INDA que institui os seguintes critérios:  

 

 Os dados abertos devem conter a possibilidade de serem acessados diretamente, por 

meio de URL única, ou seja, passível de ser reproduzida e compartilhada, sem 

necessidade de navegação na página para seu acesso;  

 Tabelas mantidas em arquivos PDF (relatórios, por exemplo), devem estar contidas 

também em arquivos próprios para sua estruturação (como csv e odt), e serem 

referenciadas por esses relatórios;  

 Dados disponibilizados devem ser feitos em formatos abertos, conforme formatos 

recomendados pela e-PING;  
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 Os dados publicados devem conter um conjunto mínimo de metadados, conforme a 

cartilha técnica para publicação de dados5. 

 

9 COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Na sítio da EBSERH e filiais (HCs e HUs) será o meio de comunicação da empresa 

com a sociedade quanto a publicitação do PDA, sua governança e revisões. Dessa forma, 

sempre que ocorrer atualização ou inserção de novos dados, ações de comunicação serão 

realizadas por meio da página da da EBSERH e filiais (HCs e HUs) na internet, coordenadas 

pela DGPTI ou Coordenadoria de Comunicação Social - CCS, de forma a haver ampla 

divulgação interna e externa. 

A EBSERH/sede e filiais (HCs e HUs) disponibilizará os canais de comunicação 

com o cidadão via sítio (http://www.Ebserh.gov.br/web/portal-Ebserh/ouvidoria-geral-Ebserh) 

para recebimento de dúvidas, solicitações e sugestões de evolução do PDA, assim como, para 

o informe sobre problemas técnicos ou inconsistências encontradas nos dados publicados. 

 

 

 

 

 

 

10 DO SIGILO PRESENTE NA LEGISLAÇÃO 

  No PDA será preservado todo o sigilo e acesso restrito previstos na legislação. 

Quadro 4 – Sigilo e Acesso Restrito 

CLASSIFICADA 

Reservada Art.23 e 24 da Lei 12.527/2011 

Secreta Art.23 e 24 da Lei 12.527/2011 

Ultrassecreta Art.23 e 24 da Lei 12.527/2011 

ACESSO RES-

TRITO 

As hipóteses de res-

trição de acesso à in-

formação elencadas 

Pessoal Art. 31 da Lei 12.527/2011 

Protegida por Legislação Especifica 

Sigilos Decorrentes de Direitos de Personalidade 

1. Sigilo Fiscal Art. 198 da Lei n° 5.172/1966 

2. Sigilo Bancário Art. 1° da Lc n°105/2001 

3. Sigilo Comercial §2° do art. 155 da Lei n° 6.404/1996 

                                                      
5 http://dados.gov.br/cartilha-publicacao-dados-abertos/   
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neste item não são 

exaustivas. 

4. Sigilo Empresarial Art. 169 da /lei n° 11.101/2005 

5. Sigilo Contábil Art. 1.190 e 1.191 da /lei n° 5869/73 

Sigilos de Processos e Procedimentos 

1. Restrição Discricionária de Acesso a 

Documento Preparatório 
§3° do art. 7° da Lei 12.527/2011 

2. Sigilo do Procedimento Administrativo 

Disciplinar em Curso 
Art. 150 da Lei n° 8.112/1991 

3. Sigilo do Inquérito Policial Art. 20 da Lei n° 3.689/1941 

4. Segredo de Justiça no Processo Civil Art. 155 da Lei n° 5.869°1973 

5. Segredo de Justiça no Processo Penal §6° do art. 201 da Lei n° 3.689/1941 

Informação de Natureza Patrimonial 

1. Segredo Industrial Lei n° 9.279°1996 

2. Direito Autoral Lei n° 9.610°1998 

3. Propriedade Intelectual – Software Lei n° 9.609°1998 
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GLOSSÁRIO  

Acordão: decisão de órgão colegiado de um tribunal (câmara, turma, secção, órgão especial, plenário, 

etc.), que se diferencia da sentença, da decisão interlocutória e do despacho, e representa resumidamente 

a conclusão a que se chegou, não abrangendo toda a extensão e discussão em que se pautou o julgado, 

mas tão-somente os principais pontos da discussão;  

PDA: Plano de Dados Abertos - documento que orienta ações de implementação e promoção de abertura 

de dados, organiza o planejamento e racionalização dos processos de publicação de dados abertos nas 

organizações públicas;  

Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de co-

nhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;  

Dado: menor informação fornecida ou processada por um computador, logo, Dados são um conjunto de 

informações (quantitativas, qualitativas, categóricas ou indefinidas) podendo ser organizadas ou não;  

Metadado: informação que descreve características de determinado dado, explicando-o em certo con-

texto de uso;  

Dados abertos: dados estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na rede 

mundial de computadores e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, con-

sumo ou cruzamento;  

Dado público: qualquer dado gerado ou sob a guarda governamental que não tenha o seu acesso restrito 

por legislação específica;  

Formato aberto: formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publica-

mente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra restrição legal 

quanto à sua utilização;  

Licença aberta: tipo de licença que permite amplo acesso a qualquer pessoa que a utilize e redistribua, 

estando sujeito a, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença;  

Maturidade dos dados: níveis que representam os diferentes estados pelos quais uma organização 

passa à medida que amadurece no conhecimento, organização, qualidade uso e reuso de seus dados;  

Tecnologia da Informação: Recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar 

informações; 

e-PING: Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – conjunto mínimo de premissas, políti-

cas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunica-

ção (TIC) na interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico, estabelecendo as condições de inte-

ração com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral;  

e-MAG: Consiste em um conjunto de recomendações a ser considerado para que o processo de acessi-

bilidade dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil im-

plementação;  

e-VoG: Vocabulários e Ontologias do Governo Eletrônico - conjunto de padrões, ferramentas e 

metodologias para possibilitar o intercâmbio de informações de forma a viabilizar o pronto cruzamento 

de dados de diversas fontes; o uso de metodologias de modelagem conceitual como forma de elicitação 

do conhecimento tácito das áreas de negócio de governo; o uso de ontologias como ferramenta para 

explicitar conhecimentos de maneira formal e coerente; o alinhamento conceitual das diversas áreas do 
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conhecimento do governo. Um dos produtos do e-VoG é o Repositório de Vocabulários e Ontologias 

de Governo Eletrônico (http://vocab.e.gov.br/), local para acesso a todas as referências ontológicas do 

Governo Eletrônico Federal; 

JSON: é um acrônimo para JavaScript Object Notation. É um padrão aberto de estruturação de dados 

baseado em texto e legível por humano;  

XML: significa Extensible Markup Language, e é um conjunto de regras para codificar documentos em 

um formato legível por máquina;  

CSV: significa Comma-Separated Values, ou valores separados por vírgula, e é um formato para arma-

zenamento de dados tabulares em texto;  

e-SIC: Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão. Permite que qualquer pessoa, física 

ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da soli-

citação realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal;  

Arquivo Legível por Máquina: refere-se a informações ou dados que estejam em um formato que pode 

ser facilmente processado por um computador, sem intervenção humana, assegurando nenhum signifi-

cado semântico está perdido;  

Governança Digital: Política instituída pelo Decreto 8.638, de 15 de janeiro de 2016 e que estabelece 

a Estratégia de Governança Digital (EGD). Baseia-se no conceito de Governo Digital da OCDE e refere-

se ao uso de tecnologias digitais, como parte integrada das estratégias de modernização governamentais, 

para gerar benefícios para a sociedade; 
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ANEXO A – MAPA ESTRATÉGICO 
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ANEXO B - FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS E METADADOS 

 
Fichas preenchidas pelas Áreas Departamentais envolvidas neste plano de dados abertos, 

com as identificações dos conjuntos de dados a serem abertos e suas especificidades. 

 

Metadados do Plano de Ação (Quadro 1) da Ebserh Sede 

 

Dado: 1 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Porcentagem de ampliação de leitos ativos dos HUF filiados a EBSERH 

Descrição sucinta: 

Levantar os dados e calcular o Nº de leitos ativos Mês*100/ Nº de leitos ativos na assinatura do contrato Ebserh. 

Alimentar o painel do NIG/EBSERH 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Leitos e Ativos 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Rosane Gomes - rosane.gomes@Ebserh.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Agosto/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Anual  

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 2 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Percentual de Crescimento de consulta Ambulatoriais 

Descrição sucinta: 

Levantar os dados e calcular o   percentual entre o nº de consultas no mês e a média de 12 meses anteriores da data 

de assinatura do contrato IFES/Ebserh. Alimentar o painel do NIG/EBSERH  

Palavras-chave (etiquetas): 

Consulta e Ambulatório 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Rosane Gomes - rosane.gomes@Ebserh.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Agosto/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Anual 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 
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Dado: 3 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Relação de Contratos firmados pela Sede da Ebserh 

Descrição sucinta: 

Disponibilizar no portal as informações dos contratos firmados com a Ebserh 

Palavras-chave (etiquetas): 

Contratos e firmados 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Vinícius Morta - vinicius.motta@Ebserh.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Agosto/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Anual 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 4 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Relação das licitações em andamento e encerradas pela Sede da Ebserh 

Descrição sucinta: 

Disponibilizar no portal as informações das licitações da Ebserh que estão em andamento e encerradas pela  

Palavras-chave (etiquetas): 

Licitações, andamento e encerradas 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Catarina Simão - catarina.simao@Ebserh.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Agosto/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Trimestral 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 5 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Taxa de ocupação hospitalar dos HUF filiados a EBSERH 

Descrição sucinta: 

Levantar os dados e calcular o percentual entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia em determi-

nado período. Alimentar o painel do NIG/EBSERH 

Palavras-chave (etiquetas): 

Ocupação e hospitalar 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Rosane Gomes - rosane.gomes@Ebserh.gov.br 
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Publicidade de atualização: 

Setembro/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Trimestral 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 6 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Censo do Programas de Residência Médica e em Área Profissional da Saúde da Rede Ebserh 

Descrição sucinta: 

O Censo residência médica e em área profissional da saúde ofertados nos HU’s filiais da Ebserh. 

Palavras-chave (etiquetas): 

Residência, médica e multiprofissional 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

ensino.sede@Ebserh.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Setembro/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Anual 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 7 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Relatórios Anuais de atividades de Auditoria Interna 

Descrição sucinta: 

Disponibilizar os relatório anuais das auditoria interna da Ebserh. 

Palavras-chave (etiquetas): 

Auditoria e relatórios 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Fernanda Zortea - fernanda.zortea@Ebserh.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Setembro/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Anual 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 8 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Demonstrativos Contábeis 

Descrição sucinta: 

Balanço patrimonial; fluxo de caixa; resultados; patrimônio 
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Palavras-chave (etiquetas): 

Contabilidade, fluxo e caixa 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

 contabilidade.sede@Ebserh.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Setembro/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Trimestral 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 9 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Portarias e Normas da CONJUR 

Descrição sucinta: 

Disponibilizar as portarias elaboradas durante o trimestre 

Palavras-chave (etiquetas): 

Portarias e publicadas 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Bruna Ibiapina - bruna.ibiapina@ebser.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Setembro/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Trimestral 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 10 

Nome ou título do conjunto de dados: 

REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais) 

Descrição sucinta: 

Orçamento anual; despesa total; despesa por hospital 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

REHUF e reestruturação 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

planorcamento.sede@Ebserh.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Outubro/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Trimestral 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 
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Dado: 11 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Plataforma de ensino a Distância da Escola Corporativa 

Descrição sucinta: 

Visão geral dos cursos e participantes da Plataforma de Ensino a Distância da escola Ebserh 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Ensino e cursos 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

3ec.sede@Ebserh.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Outubro/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Semestral 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 12 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Concursos Públicos – vagas e inscritos 

Descrição sucinta: 

Apresentação da relação dos concursos públicos realizados na rede Ebserh no período de 2012 a 2016 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Concurso e relação 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

sesep.sede@Ebserh.gov.br 

 

Publicidade de atualização: 

Outubro/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Anual 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 13 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Casos suspeitos de microcefalia  e febre amarela notificados pelos hospitais da rede Ebserh 

Descrição sucinta: 

Publicar trimestralmente o boletim “Vigilância em Foco” Edição Microcefalias. 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Microcefalia e febre amarela 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Helaine Capucho - helaine.capucho@Ebserh.gov.br 

Publicidade de atualização: 

Outubro/2017 
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Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Trimestral 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

Dado: 14 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Quantitativo de pesquisas implementadas na Rede Ebserh 

Descrição sucinta: 

Elaborar relatório sobre as pesquisas implementadas nos Hospitais e cadastradas no SIG Ebserh. 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Pesquisa e implementadas 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Nadja Bisinoti - nadja.bisinoti@Ebserh.gov.br 

Thais Ribeiro - thais.ribeiro@ebser.gov.br 

Publicidade de atualização: 

Outubro/2017 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): Trimestral 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): Por cidade e Estado 

 

 

Metadados do Plano de Ação (Quadro 2) dos HCs e HUs 

Dado: 1 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Consultas por especialidades 

Descrição sucinta: 

 

Disponibilizar a relação e quantitativo de consulta realizadas por especialidades   

  

Conjunto de dados com 4 atributos: 

- Especialidade 

- Quantitativo 

- Dia da semana que atende a especialidade 

- Turnos das consultas 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Consultas; Especialidades; Atendimentos.  

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Disponível no Plano de Ação Nº 2 de todos os HCs e HUs 
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Publicidade de atualização: 

Anual  

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): 

Anual 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): 

Não se aplica 

 

Dado: 2   

Nome ou título do conjunto de dados: 

Exames por imagem  

Descrição sucinta: 

Relação e quantativo de exames por imagem realizados 

Conjunto de dados com 4 atributos: 

- Tipos de Exames 

- Quantitativo 

- Dia da semana que realiza o exame 

- Turno da realização 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Exames realizados 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Disponível no Plano de Ação Nº 2 de todos os HCs e HUs 

Publicidade de atualização: 

Anual 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): 

Anual 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): 

Não se aplica 

 

 

Dado: 3   

Nome ou título do conjunto de dados: 

Exames Laboratoriais  

Descrição sucinta: 

Relação e quantitativo de exames laboratoriais realizados  

Conjunto de dados com 4 atributos: 
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- Tipos de Exames 

- Quantitativo 

- Dia da semana que realiza o exame 

- Turno de realização 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Exames realizados 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Disponível no Plano de Ação Nº 2 de todos os HCs e HUs 

Publicidade de atualização: 

Anual 

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): 

Anual 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): 

Não se aplica 

 

 

 

Dado: 4   

Nome ou título do conjunto de dados: 

Internações realizadas por especialidades 

Descrição sucinta: 

Internações por especialidade médica e tipo (internação clínica ou cirúrgica) 

 

Conjunto de dados com 4 atributos: 

- Mês/Ano da internação 

- Tipo 

- Especialidade 

- Número de internações 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Internações;  especialidade. 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Disponível no Plano de Ação Nº 2 de todos os HCs e HUs 

Publicidade de atualização: 

Trimestral 
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Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): 

Trimestral 

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): 

Não se aplica 

 

Dado: 5 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Servidores públicos RJU e Empregados públicos CLT lotados nos HCs ou HUs 

Descrição sucinta: 

Disponibilizar de acordo com o cargo a relação de Servidores públicos RJU e Empregados 

públicos CLT lotados nos HCs ou HUs 

 

Conjunto de dados com 2 atributos: 

- Servidores/empregados 

- Cargo 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Servidores; empregados. 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Disponível no Plano de Ação Nº 2 de todos os HCs e HUs 

Publicidade de atualização: 

Semestral  

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): 

Semestral  

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): 

Não se aplica 

 

Dado: 6 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Licitações e Pregões realizados pelos HCs ou HUs 

Descrição sucinta: 

Mostrar o quantitativo de licitações e pregões realizados pelos HCs e Hus. 

 

Conjunto de dados com 2 atributos: 

- Material 

- Tipo 
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- Categoria 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Licitação; pregão. 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Disponível no Plano de Ação Nº 2 de todos os HCs e HUs 

Publicidade de atualização: 

Trimestral  

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): 

Trimestral  

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): 

Não se aplica 

 

 

 

 

 

 

 

Dado: 7 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Contratos firmados entre HCs e HUs e fornecedores 

Descrição sucinta: 

Disponibilizar os contratos firmados entre HCs e HUs e fornecedores. 

 

Conjunto de dados com 2 atributos: 

- Categoria 

- Material 

 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

contrato; fornecedores. 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Disponível no Plano de Ação Nº 2 de todos os HCs e HUs 

Publicidade de atualização: 

Trimestral  
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Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): 

Trimestral  

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): 

Não se aplica 

 

Dado: 8 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Execução Orçamentária e Financeira dos HCs e HUs 

Descrição sucinta: 

Disponibilizar planilhas com execução orçamentária e financeira dos HCs e HUs. 

 

Conjunto de dados com 2 atributos: 

- Categoria 

- Tipo 

 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

contrato; fornecedores. 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Disponível no Plano de Ação Nº 2 de todos os HCs e HUs 

Publicidade de atualização: 

Trimestral  

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): 

Trimestral  

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): 

Não se aplica 

 

Dado: 9 

Nome ou título do conjunto de dados: 

Pagamentos efetuados pelos HCs e HUs 

Descrição sucinta: 

Disponibilizar planilhas com pagamentos efetuados pelos HCs e HUs. 

 

Conjunto de dados com 2 atributos: 

- Categoria 

- Tipo 
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-Fornecedores 

 

Palavras-chave (etiquetas): 

Pagamento; fornecedores. 

Nome e e-mail do setor responsável pelos dados: 

Disponível no Plano de Ação Nº 2 de todos os HCs e HUs 

Publicidade de atualização: 

Trimestral  

Escopo temporal (anual, semestral, mensal, diário...): 

Trimestral  

Escopo geopolítico (por cidade, estado, região): 

Não se aplica 

 


