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RESUMO: 

 
A pesquisa propõe um aplicativo agregador e distribuidor de conteúdo para os 40 

Hospitais Universitários Federais (HUF) administrados pela Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (Ebserh), chamado WEBserh. Parte da necessidade de 

fortalecer as estratégias de comunicação organizacional em rede, atendendo à 

legislação vigente, que assegura a divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e à sua utilização pelo usuário. Amplia seu alcance propondo 

o uso na disseminação de informações aos estudantes, professores e profissionais 

de saúde destes estabelecimentos. A metodologia consta de pesquisa bibliográfica e 

entrevista que endossam a insuficiência dos atuais canais de comunicação para este 

fim e o crescimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na saúde. 

Como resultado, espera-se melhorar a integração das informações destes HUF 

entre si, com seus colaboradores, usuários e demais interessados. O WEBserh visa 

ainda diminuir a sensação de tempo de espera do paciente nos hospitais e promover 

a educação em saúde, contribuindo na prevenção e no tratamento de doenças. Aos 

colaboradores dos hospitais, o WEBserh representará um novo canal de acesso às 

informações e diretrizes corporativas, disseminando e alinhando conhecimentos 

sobre gestão, capacitação e assistência de forma ágil e capilarizada.  

Palavras-chaves: SUS; Comunicação em Saúde; Gestão da Informação em Saúde; 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Aplicativos Móveis (app).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
This master’s research aims to develop a content aggregator and distributor 

application prototype, named WEBserh, for the 40 Federal University Hospitals 

(FUHs) administered by Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), 

called WEBserh. This research originates from the need to consolidate strategies for 

network organizational communication, in accordance with current legislation, which 

ensures the dissemination of information about the potential of health services and 

their use by hospital managers, patients and others. It has a larger scope by 

proposing its use in the dissemination of information to the health professionals of 

these establishments. The methodology consists of bibliographic research and 

interviews that demonstrate the insufficiency of the current communication channels 

for this purpose and the growth of Information and Communication Technologies 

(ICTs) in health. As a result, it is expected to improve the integration of information 

among these FUHs, their collaborators, users and other stakeholders. WEBserh also 

aims to reduce the patients' feeling of waiting time in hospitals and promote health 

education, contributing to the prevention and treatment of diseases. To hospital 

professionals, WEBserh will represent a new channel of access to corporate 

information and guidelines, disseminating and organizing knowledge about 

management, training and assistance in an agile and widespread manner. 

Keywords: SUS; Health Communication; Health Information Management; ICTs; 
App. 
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INTRODUÇÃO  
 

Retrabalho, esforços desalinhados, desperdício financeiro, eventos adversos 

que levam a internações prolongadas, sequelas e até óbitos. Esses são alguns dos 

resultados que podem ter uma fonte em comum: a comunicação hospitalar 

ineficiente. Os serviços de saúde carecem de um planejamento específico de 

comunicação que contemple toda a sua peculiaridade. 

A estrutura organizacional hospitalar pode ser classificada como uma das 

mais complexas da sociedade1. Há uma série de processos paralelos à atividade-fim 

de cuidado do paciente que precisam ser gerenciadas. Seja pelo aspecto 

administrativo ou relacional, a diversidade de seus públicos internos (profissionais 

assistenciais e administrativos de diferentes níveis de formação, vínculos e 

categorias) e externos (pacientes, acompanhantes, visitantes, imprensa...) demanda 

ações personalizadas, adaptando a linguagem, os canais, a frequência e a 

profundidade da mesma mensagem. Só assim podem esperar as respostas 

necessárias de compreensão e reação de cada um deles.  Isto é um desafio até 

para os gestores mais experientes. E a gestão dessa informação é fundamental até 

mesmo para a prestação de cuidados ao paciente. A quantidade de dados é cada 

vez maior, exige controle dos processos e demanda acesso em tempo real. O custo 

do uso de computadores, apesar de parecer elevado na instalação, é compensado 

na manutenção e no retorno que a comunicação digital traz à instituição². 

 Os hospitais universitários, além dos fatores administrativos e assistenciais, 

têm a missão educacional. Eles são a estrutura matricial da formação de milhares de 

profissionais médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, entre outros, que 

realizam práticas e sessões clínicas nas suas dependências. Professores e alunos 

da graduação e da pós-graduação também compõem, portanto, a ampla gama de 

públicos estratégicos com os quais o hospital precisa se comunicar. 

A gestão da informação em saúde pública é um instrumento da tomada de 

decisão. Permite a elaboração de medidas capazes de atender adequadamente as 

demandas por serviços de saúde, ampliar possibilidades na elaboração de 

estratégias e atenuar ou eliminar a ineficiência do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Isto, desde que combinados aspectos estratégicos e tecnológicos de informação, de 

maneira a organizar e disponibilizar o conhecimento. ³ 
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Para que esta gestão seja eficaz, é necessário um conjunto de políticas 

coerentes. Elas devem viabilizar o fornecimento de informações relevantes, com 

qualidade precisa, transmitidas para o local certo, no tempo correto, com um custo 

apropriado e com facilidades de acesso por parte dos utilizadores autorizados.  

A comunicação organizacional, em seu sentido mais amplo, seja em 

instituições públicas ou privadas, de saúde ou não, integra as partes, possibilita que 

as atividades estejam coordenadas e o conjunto consiga cumprir seus objetivos 

institucionais.4 Para tanto, precisa ser entendida integralmente, como elemento 

transversal das ações e que permanentemente constrói a cultura e a identidade 

organizacionais. 

A noção de cultura organizacional possibilita ao hospital encontrar a sua 

identidade coletiva, viabilizando a criação de mecanismos eficientes de comunicação 

que forneçam a seus membros as significações que eles precisam para contribuir no 

desempenho institucional. “Nasce associada tanto às necessidades de aperfeiçoar o 

desenvolvimento dos processos em um hospital, quanto das relações de poder e o 

confronto de interesses”.1  

A comunicação é mediada por esta cultura. É um modo pelo qual a cultura é 

disseminada, realizada e efetivada.5 Ambas, comunicação e cultura, contribuem para 

definir reputação, imagem e identidade organizacional a partir de um processo 

constante de difusão de informações. 6  

Destacam-se na comunicação organizacional quatro funções básicas: 1) 

controlar o comportamento das pessoas, considerando as hierarquias e orientações 

formais a serem seguidas; 2) motivar, esclarecendo para o trabalhador o que fazer 

para melhorar o resultado alcançado; 3) facilitar a expressão emocional, sendo, para 

muitos profissionais fonte de interação social, e 4) informar, facilitando a tomada de 

decisões, pois permite identificar e avaliar as alternativas. 7  

A comunicação organizacional nos serviços de saúde não é apenas a 

transmissão de informações. Ela contribui para um melhor envolvimento dos 

colaboradores, o fortalecimento da cultura de segurança do paciente, uma gestão 

mais responsável e o aprimoramento contínuo da qualidade da assistência.  

“A implementação de uma lógica de planejamento integrado para conformar 

sistemas funcionais de saúde, dotados de mecanismos de comunicação e fluxos de 

inter-relacionamento” contribui para a garantia do acesso dos usuários à assistência 
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hospitalar.8 A otimização dos recursos disponíveis é consequência natural. Constitui-

se também como um instrumento de humanização das práticas entre profissionais e 

pacientes, superando modelos que reforçam as relações de poder, ao promover o 

compartilhamento, a ajuda e a interação9.  

A Tecnologia de Informação subsidia a administração quando, entre outras 

funções, fornece elementos para a definição de estratégias empresariais; promove 

maior rapidez na comunicação interna e com fornecedores e clientes; facilita tarefas 

burocráticas e administrativas e ajuda na gestão da produção. 2  

Este estudo parte, portanto, da inquietação dos autores com falhas 

identificadas no processo de comunicação em uma unidade hospitalar de Fortaleza, 

a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC). Juntamente com outros 39 

Hospitais Universitários Federais (HUF), a MEAC é gerenciada pela Empresa 

Brasileiras de Serviços Hospitalares (Ebserh). Como uma das autoras é a chefe da 

Unidade de Comunicação Social (UCS) dessa maternidade, foi possível diagnosticar 

barreiras no fluxo de mensagens relevantes entre gestores e equipes, profissionais e 

pacientes, instituição e sociedade.  

A Ebserh vem, aos poucos, implementando canais de comunicação que 

estejam integrados entre si para interagir com seus públicos de forma coesa e 

identidade própria, caracterizando-a como rede. Fundamentando-se nos nós críticos 

e macroproblemas relacionados à Comunicação identificados nos Planos Diretor 

Estratégicos (PDE)10 da MEAC para os períodos 2016-2017 e 2018-2020, os autores 

sugerem uma solução tecnológica de Comunicação que pode ser adotada em todas 

as unidades hospitalares administradas pela Ebserh. 

A pergunta norteadora é: “Como a Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) pode contribuir para o relacionamento dos Hospitais Universitários Federais 

(HUF) com seus públicos estratégicos?”. Parte, a princípio de aspectos como a 

disponibilidade, acessibilidade e usabilidade da internet nos dispositivos móveis e da 

expansão de seu consumo por pessoas de todos os níveis de formação, idade e 

gênero.  

Espera-se, com o aplicativo móvel a ser desenvolvido, fortalecer a integração 

dos HUF entre si, com seus colaboradores, usuários e demais interessados, por 

meio desse novo canal de acesso às informações e diretrizes, alinhando 
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conhecimentos sobre gestão, capacitação e assistência nos HUs de forma ágil e 

capilarizada.  

Como objetivos específicos, o estudo possibilita melhorar estratégias de 

marketing e divulgação dos HUF da Ebserh com seus públicos, a partir dos 

relatórios de feed-backs do app; diminuir a sensação de tempo de espera do 

paciente; e promover a educação em saúde, ao envolver o usuário como partícipe 

no cuidado (prevenção e tratamento). 
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MÉTODOS  

 

A primeira etapa do estudo foi realizada em de novembro de 2017 a fevereiro 

de 2018. Após a identificação do tema e a definição da questão norteadora, os 

autores realizaram revisão integrativa da literatura a partir da busca de artigos nas 

bases de dados Scopus, Pubmed, Web of Science, Embase e Scielo. Foram 

associados os descritores: “comunicação em saúde” + “SUS”, “gestão da informação 

em saúde” e “app” + “Tecnologia da Informação e Comunicação”. Devido a ser esta 

uma abordagem ainda muito recente nos serviços de saúde, optou-se por concentrar 

a revisão bibliográfica em artigos redigidos nos idiomas português, inglês ou 

espanhol e publicados nos últimos 5 anos (2014 a 2018).  

Os artigos repetidos, que não tratavam de gestão da comunicação hospitalar 

em seus resumos ou não disponibilizaram o texto na íntegra para acesso online 

foram excluídos. Após refinar a seleção, foram analisados, de março a agosto de 

2018, 56 artigos.  

Para a melhor investigação dos dados, os artigos foram classificados por 

autor, ano de publicação, periódico, objetivos e resultados.   

Ademais, os autores lançaram mão de consultar livros e artigos nas temáticas 

de “comunicação organizacional”, “cultura organizacional” e “redes”, adotados mais 

amplamente na academia. Neles também foram localizadas referências 

aproveitadas nesse estudo. A legislação pertinente (leis – como a Lei de Acesso à 

Informação -, políticas – a exemplo da Política de Comunicação Institucional da 

Ebserh - e normativas - como os Planos de Desenvolvimento Estratégicos (PDE) da 

Ebserh) foi consultada. E foi realizada entrevista por e-mail à coordenadora nacional 

de Comunicação da Ebserh, jornalista Natália Tavares, respondida em 1º de 

dezembro de 2017. 

Em janeiro de 2018 o projeto foi apresentado por vídeo-conferência ao então 

diretor Vice-Presidente da Ebserh, Paulo Henrique Costa e à coordenadora Natália 

Tavares, com a presença do superintendente do Complexo Hospitalar da Eberh no 

Ceará, Luciano Moreira. A partir dessa explanação, foram iniciados alguns ajustes 

para atender melhor aos objetivos da alta gestão da empresa. Em junho do mesmo 

ano, o Webserh foi apresentado no V Seminário Internacional de Informação em 
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Saúde, em Fortaleza; e, no mês seguinte, à direção do Campus de Canguaretama 

do  Instituto Federal do Rio Grande o Norte (IFRN).  

A proposta foi ganhando corpo com a definição de funcionalidades, requisitos, 

protótipos de tela e atributos discutidos em reuniões com os gestores da 

Maternidade-Escola Assis Chateaubriand e com profissionais de comunicação de 

outros hospitais afiliados à Ebserh. 
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RESULTADOS 

 

O WEBserh 

O SUS demonstra grande fragilidade na gestão do uso da informação, 

desorganização e insuficiência de informações para o atendimento de suas 

atribuições num intervalo de tempo cada vez mais curto3. Ressalte-se ainda que a 

divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua 

utilização pelo usuário é o VI princípio que norteia as ações e os serviços do SUS, 

estabelecido no II Capítulo da Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 199011. 

A ineficiência de comunicação observada a partir das colocações do 

parágrafo anterior, dentre outras situações vivenciadas, motivou o objetivo de 

disseminar informações relevantes sobre as ações e serviços do SUS junto aos 

públicos estratégicos da Ebserh. Portanto, os autores propõem o desenvolvimento 

de um sistema de informação em saúde (SIS), chamado WEBserh. 

Um sistema de informação (SI), é composto por três dimensões: 1) 

organizacional, atendendo às demandas das organizações; 2) humana, que são os 

indivíduos que registram os dados e utilizam as informações dos sistemas; e 3) 

tecnológica. Estes componentes inter-relacionados são usados para sentir, 

comunicar, analisar e apresentar informações, no sentido de melhorar a capacidade 

organizacional de perceber, compreender, controlar e criar12. 

O SIS WEBserh trata-se de uma ferramenta de triagem e distribuição 

automática de conteúdo informativo sobre os programas e serviços do SUS 

acessíveis aos colaboradores, pacientes, visitantes e acompanhantes de pacientes. 

A proposta é disponibilizar de forma gratuita, que poderá ser adquirido em qualquer 

dispositivo com uso de internet (smartphone, tablet, notebook, entre outros), nos 

sistemas operacionais iOS e Android.  

No WEBserh, serão disponibilizados conteúdos da sede e das filiais da rede 

Ebserh, com ênfase nos serviços e capacitações do SUS, além de normativas 

administrativas. A informação será filtrada de forma customizada, continuadamente 

disponível em um ambiente que indica 24 por dia, o tempo todo, os dados que 

interessem aos usuários a qualquer momento. 13  
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Seguindo as tendências de comunicação online, o sistema está inspirado na 

experiência de navegação de plataformas como Netflix, Spotify e o app do 

Washington Post, que “conhecem” a trilha de aprendizagem do usuário.   

O avanço tecnológico tem revolucionado os meios de comunicação e, 

consequentemente, transformado a relação dos consumidores de conteúdo com as 

plataformas que disseminam as informações. O caso Netflix, por exemplo, é 

particularmente interessante. O bing whatching, ou compulsão de ver ou episódios 

seguidos de uma mesma série, com tempos determinados, é uma nova cultura. 

Esse aprendizado do sistema a partir do feedback pode derivar no suposto controle 

da audiência e manutenção do status quo. Ou seja, contribui diretamente para o 

relacionamento da Ebserh com seus públicos estratégicos.  

O WEBserh considerará cinco fatores apontados por Hiltunen, como 

classificadores da experiência do usuário móvel, da forma descrita nesta figura 

constante do artigo de Arnold Schmitt e Triska15:  

 

 

Figura 1: Fatores de classificação da experiência do usuário móvel. 

Fonte: Arnold Schmitt LE, Triska R. Razón y Palabra. 2014.  

 

Como utilidade, entende-se quando a funcionalidade do software viabilize que 

o usuário alcance seu objetivo no contexto do negócio, agregando valor com seu 

uso.  

Usabilidade refere-se à praticidade do manejo, que a relação entre o usuário 

e o sistema interativo tenha eficácia, eficiência e lhe traga satisfação. O sistema 

precisa estar sempre online e funcionar corretamente (disponibilidade), além de ter 

um visual funcional, agradável e atraente (estética). Por último, e não menos 

importante, precisa passar credibilidade e segurança ao usuário na sua operação, 

resultado de um processo off-line bem desenvolvido.  
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Ainda inspirado na análise de Schmitt e Triska15, ao citar Safran, foram 

observados os 7 V´s que constituem o big data na área da saúde. São eles: Volume 

(quantidade de dados), variedade (tipos/fontes de dados), velocidade (rapidez na 

criação do conteúdo), valor (relevância do cruzamento de grande quantidade de 

dados), visualização (como ver o que os dados dizem), vitalidade (dados gerados 

por pessoas vão predominar sobre todas as outras fontes de dados em saúde?) e 

veracidade (confiabilidade nos dados). Ressalte-se, entretanto, que o conteúdo do 

WEBserh será composto, majoritariamente, por informações de interesse do 

receptor de acordo com seu perfil, ou seja, dados que já foram trabalhados em 

análises e digeridos para apresentação aos seus usuários de forma inteligível e 

palatável.  

O público foi dividido entre colaborador (empregado Ebserh, servidor público 

do Regime Jurídico Único – RJU -, estudantes e professores da graduação ou pós-

graduação dos hospitais, prestador de serviço terceirizado, entre outros) e cliente do 

SUS (paciente, acompanhante e visitante). 

A partir desta definição de público, serão direcionados conteúdos locais e 

nacionais de seu interesse, a serem disparados diretamente para seus dispositivos 

eletrônicos que tenham o WEBserh instalado. O sistema ainda tem um controle das 

informações que foram recebidas e se foram lidas ou não pelo usuário.  

As notificações poderão ser classificadas pelo usuário como de 1 a 5 estrelas, 

de acordo com seu nível de interesse na informação recebida. Além disso, ele terá a 

opção de compartilhá-la nas redes sociais. Esse feedback formará um banco de 

dados de grande valia na análise das estratégias de comunicação e redefiniçao das 

ações das UCS que tragam maior eficácia nos objetivos institucionais.  

Por meio de um dashboard, os gestores terão acesso aos kpi (key 

performance indicators). Será um módulo inteligente que disponibilizará dados 

importantes sobre o uso da informação, essenciais para a definição e avaliação de 

estratégias institucionais, inclusive ajudando na identificação de processos 

ineficientes na comunicação hospitalar.  

Na figura 2, pode ser observado o diagrama de casos de uso, representando 

os atores e funcionalidades do sistema proposto. 
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Figura 2: Diagrama de casos de uso. 

Fonte: Danielle Campos de Aguiar e Hertz Wilton de Castro Lins, usando 

StarUML®.  

 

Para os colaboradores, que são um dos clientes prioritários, o conteúdo será 

informativo, com notícias factuais e outras informações relevantes. Tudo isto 

categorizado por: 

1) Tipo. A saber:  

- Informações de cunho administrativo ou assistencial (por exemplo: campanha de 

vacinação, publicação de novo protocolo, fluxo e procedimento operacional padrão – 

POP -, prazos para entrega de documentação no setor administrativo, – atestado 

médico, normas de segurança do paciente, normas de Gestão de Pessoas e 

requerimento de férias). 

- Informações relacionadas à educação (por exemplo: calendário de cursos de 

capacitação em práticas assistenciais, sessões clínicas, lançamentos de publicações 

e aberturas de editais para pesquisas), com links para as plataformas externas de 

Educação à Distância (EaD) e outras formas de inscrição. 
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2) Área de interesse. A saber: 

- O colaborador do HU definirá as áreas profissionais das quais lhe interessa receber 

informações (por exemplo: Gestão, Medicina, Enfermagem, Psicologia, Farmácia, 

Serviço Social, Fisioterapia e Terapia Ocupacional). 

Para os clientes do SUS, o conteúdo será categorizado por tipo. A saber: 

1) Serviços prestados no hospital onde o paciente/acompanhante/visitante está 

registrado (Por exemplo: linhas de cuidado, horários e outras normas para 

acompanhantes ou visitantes, fluxo de encaminhamento para atendimento, horários 

de atendimento ambulatorial, funcionamento da Emergência e normas de segurança 

do paciente).  

2) Pesquisas clínicas e acadêmicas desenvolvidas no hospital-base (onde o usuário 

é atendido) e nas demais filiais da Ebserh, tanto em andamento - que precisem 

recrutar sujeitos -, quanto as concluídas. 

O aplicativo funcionará como um agregador de conteúdo de programas e 

sites, especialmente da Ebserh (portal e intranet nacionais e sites e intranets dos 

hospitais filiados), do Ministério da Saúde (MS), do Ministério da Educação (MEC) e 

das Universidades Federais onde os hospitais funcionam.  
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Figura 3: Protótipos de telas do WEBserh.  
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Fonte: Danielle Campos de Aguiar. 

 

 

Figura 4: Infográfico de funcionalidades e processo do WEBserh.  

Fonte: Danielle Campos de Aguiar e Bruno Araújo Gomes. 

 

O conteúdo disponibilizado neste aplicativo virá de duas fontes:  

1) RSS (Really Site Syndication) por meio de autorizações de uso, cedidas 

pelos administradores dos portais de origem. A princípio, serão incorporados 

notícias e arquivos de mídia do portal Ebserh (www.ebserh.gov.br), dos sites dos 

HUF filiados à empresa, do site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br) e do site 

do Ministério da Educação (www.mec.gov.br). Para os colaboradores, também será 

disponibilizado conteúdo advindo das intranets da Ebserh e dos hospitais 

mencionados. 

2) Inclusão direta na central de conteúdo do WEBserh, que poderá ser feita 

exclusivamente por pessoal autorizado (profissionais da Coordenadoria de 

Comunicação Social da sede da Ebserh e das Unidades de Comunicação Social dos 

hospitais filiados). Será seguido o fluxo de inserção e de permissões já vigente na 

Ebserh aplicado nos sites e intranets da sede e dos hospitais. Neste caso, as 
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informações que devem ser disponibilizadas apenas para os colaboradores/usuários 

do hospital são de responsabilidade do editor local e serão disponibilizadas sem 

necessidade de autorização superior, respeitando a autonomia que já lhe é dada 

para gestão dos conteúdos do site do seu hospital. Se o profissional da UCS quiser 

disponibilizar a informação nacionalmente, elas serão submetidas à aprovação de 

gestor de Comunicação da sede da Ebserh (editor nacional), em Brasília, tal e qual 

já acontece para divulgações no portal e intranet nacionais da Empresa. 

 As permissões de acesso e uso serão definidas a partir da classificação do 

usuário em um dos sete perfis:  

Tabela 1: Perfil de usuários. 

Nome Descrição 

Administrador Coordenador(a) do projeto e equipe responsável pela manutenção técnica do 

sistema. Terão permissão para criar e administrar perfis, visualizar, inserir, editar 

e apagar conteúdos nacionais e locais, compartilhar notícias em redes sociais, 

acessar dados de indicadores, gerar e gerenciar relatórios.  

Editor Nacional Colaborador designado pela coordenação de Comunicação Social da Ebserh. 

Terá permissão para visualizar, inserir, editar e apagar conteúdos nacionais e 

locais, autorizar informações nacionais, compartilhar notícias em redes sociais, 

acessar dados de indicadores, gerar e gerenciar relatórios. 

Editor Local O responsável pela Unidade de Comunicação Social de cada Hospital 

Universitário da Rede Ebserh será incluído neste perfil, assim como 

colaboradores da Coordenadoria de Comunicação Social (nacional) da Ebserh. 

Terão permissão para visualizar conteúdo nacional, visualizar, inserir editar e 

apagar conteúdo local, definindo para que públicos será distribuído. Poderão 

acessar dados de indicadores locais, gerar e gerenciar relatórios locais e 

submeter conteúdos para inclusão nacional pelos administradores e editor 

nacionais. 

Redator Colaborador da Unidade de Comunicação Social de cada HUF, com permissão 

para visualizar conteúdos locais e nacionais e submeter conteúdo local à 

aprovação do editor local.  

Cliente Colaborador Divide-se entre: profissional ou estudante dos hospitais universitários 

(subdivididos em: profissional Ebserh, profissional RJU, profissional terceirizado, 

estudante de graduação e estudante de pós-graduação). Receberão as 

notificações relacionadas ao seu interesse informado no cadastro ou 

selecionadas por algoritmos. Pode classificar as notificações de 1 a 5 estrelas de 

acordo com seu nível de interesse e compartilhá-las nas suas redes sociais.  

Cliente SUS Pacientes dos HU da rede Ebserh que se cadastrem no aplicativo, indicando por 

qual hospital é atendido. Receberão notícias relacionadas a este hospital, 

podendo classificar as notificações de 1 a 5 estrelas de acordo com seu nível de 

interesse e compartilhá-las nas suas redes sociais. Terão acesso às notícias 

nacionais. Posteriormente, poderão receber informações relacionadas a seu 
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atendimento no HU, como consultas, exames e demais procedimentos.  

Geral Acompanhantes, visitantes, Imprensa, sociedade civil em geral, interessados em 

informações sobre os hospitais da rede. Receberão notícias relacionadas a este 

hospital, podendo classificar as notificações de 1 a 5 estrelas de acordo com seu 

nível de interesse e compartilhá-las nas suas redes sociais. Terão acesso às 

notícias nacionais. 

Fonte: Danielle Campos de Aguiar. 

 

 

Tabela 2: Permissões de acesso por perfil. 

 
Fonte: Danielle Campos de Aguiar. 
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DISCUSSÃO 

 

O Papel da comunicação na rede Ebserh  

 

Em sua obra “A Sociedade em Rede”, Castells16 defende que rede é uma 

nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão lógica delas modifica de 

forma substancial a operação e os resultados derivados dos processos produtivos e 

da experiência de poder e cultura, necessitando, para tanto, de conectividade e 

coerência. Definindo-se como rede, a Ebserh precisa, portanto, criar identidade e 

metodologia de controle que assim a caracterizem. 

 Hospitais em rede otimizam a capacidade de aprendizagem de seus 

colaboradores, são canais de difusão de conhecimento e utilização das informações 

compartilhadas para geração de novo conhecimento, criam e fortalecem vínculos 

entre indivíduos e organizações, ganham em escala e reduzem custos12.  

 As TIC são essenciais nesse intuito, por facilitarem a difusão de informações, 

elementos estratégicos no compartilhamento e aplicação de conhecimento para que 

sejam alcançados os objetivos comuns. Elas possibilitam um novo estilo de 

produção, comunicação e gerenciamento nas organizações16. 

Contribuem também para que “as organizações integrem sistemas, processos 

e serviços e estruturem redes de relacionamento, independentemente da localização 

espacial de cada uma”.17 Na rede Ebserh, são, assim, uma solução inovadora e 

promissora para auxiliar na integração dos hospitais afiliados. 

 Para tanto, os responsáveis pelo sistema de informação, os dirigentes, os 

profissionais e os cidadãos constituem uma complexa trama de interações12. São as 

pessoas quem, por meio dos vínculos construídos, conectam-se, articulam-se e 

tornam a informação e a comunicação elos fundamentais.  

Teixeira18 apresenta quatro “modelos de comunicação” que, segundo ele, são 

encontrados na comunicação em saúde: o unilinear, o dialógico, o estrutural e o 

diagramático (os três primeiros extraídos de teorias da Comunicação e este último 

uma proposta do autor). Pode-se afirmar que a efetividade de cada um deles varia, 

de acordo com o objetivo da ação, do nível cultural do receptor e da frequência e 

alcance da publicação. 
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O modelo unilinear baseia-se nas teorias de Carl Hovland e Harold Laswell 

(conhecida como Paradigma de Laswell), que, na década de 1950, já defendiam que 

o os estímulos do emissor obtêm determinadas respostas em massa, ainda que 

passando por uma decodificação retórica, da linguagem técnica à popular. Pode-se 

adotar como exemplo deste modelo para a Comunicação em Saúde as campanhas 

de vacinação promovidas pelo Ministério da Saúde.  

O segundo e o terceiro modelos destacados - o dialógico e o estrutural - 

surgem em contraponto ao modelo unilinear, já a partir da década de 1960. Eles 

ressaltam a interação do receptor, ou seja, a participação ativa de quem recebe a 

mensagem e a contribuição da sua participação na construção e transformação da 

realidade. O receptor transforma a mensagem ao significá-la. E o meio utilizado 

também interfere nesse resultado. Como exemplos, podem-se citar a filosofia de 

Paulo Freire na Pedagogia (educação de ruralistas) e o protagonismo de coletivos, 

como os Conselhos municipais e estaduais de Saúde e os colegiados gestores.  

Criada em 2011, pela Lei nº 12.55019, a Ebserh é uma empresa pública 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Ela faz parte de um conjunto de ações 

do Governo Federal que visam à recuperação dos HUF, sendo, até novembro de 

2018, a administradora de 40 destes hospitais, nas cinco regiões do país, por meio 

de contrato de gestão assinado com as universidades.  

Seu objetivo é modernizar a gestão destes hospitais, preservando e 

reforçando o papel estratégico desempenhado 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 SUS. 20 A Ebserh tem como missão 

“aprimorar a gestão dos Hospitais Universitários Federais e congêneres, prestar 

atenção à saúde de excelência e fornecer um cenário de prática adequado ao 

ensino e pesquisa para docentes e discentes” e sua visão é “ser referência na 

gestão de Hospitais Universitários Federais”.20 

Ciente do papel estratégico da comunicação, a equipe de planejamento da 

Ebserh previu no organograma da estatal a existência de uma Coordenadoria de 

Comunicação Social como parte da Diretoria da Vice-Presidência do órgão. Esse 

núcleo gerencia as ações de comunicação de toda a rede, composta por mais de 85 

profissionais de comunicação, em sua maioria com formação em Jornalismo e 
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Relações Públicas, que trabalham em 38 das 40 filiais Ebserh. Ao seu lado, 

publicitários, fotógrafos e assistentes administrativos têm dado corpo às equipes. 

A Coordenadoria tem conseguido estruturar formalmente as UCS nos 

hospitais da rede, buscando viabilizar a estrutura adequada de pessoal e de 

tecnologia. O sub-dimensionamento das equipes, entretanto, deixa lacunas de 

comunicação percebidas em processos importantes dos hospitais. O 

desenvolvimento de ferramentas que otimizassem o trabalho das pessoas, deixando 

para elas mais as tarefas estratégicas que operacionais, seria uma grande 

contribuição para os resultados alcançados pelas equipes.      

As atividades de comunicação social da rede Ebserh, definidas na Política de 

Comunicação Institucional20 da empresa, englobam: planejamento, assessoria de 

Imprensa, audiovisual, comunicação digital, comunicação interna, publicidade, 

assessoria a eventos, relações públicas e gestão da marca Ebserh.     

Dentre as diretrizes gerais definidas nesta Política, algumas merecem 

destaque no que se refere à proposta desta pesquisa. A saber: Melhorar e/ou criar 

canais de diálogo e interatividade com os públicos da Ebserh, adotando novas 

linguagens e formatos (a); conscientizar o público interno no cumprimento dos 

manuais e normativos (b); avaliar seus resultados com definição de indicadores e 

realização de pesquisas (f); adotar medidas que visem a diversificação de veículos 

de comunicação, considerando as peculiaridades de cada unidade (g); contribuir 

para o fortalecimento da imagem institucional perante a sociedade e públicos de 

interesse, internos ou externos (h); divulgar iniciativas, ações e serviços à disposição 

do cidadão de forma sistemática, em linguagem acessível e didática (l); oferecer 

amplo conhecimento à sociedade sobre a atuação estratégica da Ebserh e dos 

hospitais integrados à rede (k); disseminar informações sobre os serviços de apoio 

ao ensino,  à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de 

pessoas no campo da saúde pública (m); e utilizar instrumentos variados de 

divulgação para atingir os diversos setores da sociedade, adequando a linguagem 

às especificidades de cada público e de cada meio (i).  

Os canais oficiais de comunicação da Ebserh atualmente são o portal 

www.ebserh.gov.br, os sites institucionais de cada hospital, as intranets, os 

informativos internosm algumas publicações externas, os perfis nas redes sociais 

Facebook e Instagram, gerenciados pela sede e pelas UCS das filiais e as TVs 
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corporativas em algumas filiais. Em abril de 2018, a Eberh lançou um aplicativo para 

dispositivos móveis, com informações básicas sobre os hospitais e replicação das 

notícias do site nacional. 

A ampliação de canais externos de comunicação, para que a Ebserh e suas 

atribuições sejam mais conhecidas do cidadão, de forma a garantir a visibilidade dos 

resultados institucionais é o sexto objetivo estratégico dos processos de 

comunicação definidos na Política de Comunicação Social da Ebserh. O quinto 

objetivo - divulgar ações, dados estatísticos e projetos em prol da sociedade, seus 

resultados e temas finalísticos ao público externo, como forma de mostrar à 

sociedade o papel e a importância da Ebserh - também aponta para a conveniência 

da criação de um novo canal de comunicação que escoe de forma dirigida e 

segmentada as informações de interesse estratégico da empresa.  

Já para o público interno, a Política estabelece a necessidade de criar e 

manter uma comunicação dinâmica e educativa com o colaborador, capaz de 

motivá-lo e comprometê-lo com os objetivos estratégicos da estatal; sensibilizar os 

empregados para os temas de interesse da Ebserh e filiais, visando a consolidar a 

percepção interna da marca Ebserh; e propor soluções para as áreas sensíveis em 

que a comunicação possa mitigar possíveis impactos da ação institucional, entre 

outros.  

Hoje, a Ebserh conta com uma Intranet nacional, administrada pela sede e 

não controla as intranets locais. Natália Tavares reconhece que é necessária uma 

melhoria na comunicação interna. “A Intranet atual não atende perfeitamente todas 

as necessidades dos hospitais, um dos objetivos para o 2018 é melhorar esta 

ferramenta, oferecendo mais funcionalidades voltadas aos hospitais”.   

“A sede melhorou os processos de realização de eventos, produção de 

conteúdo, atendimento à imprensa e de artes publicitárias no apoio aos hospitais”, 

completa a coordenadora de Comunicação da estatal. As equipes de comunicação 

produziram 3.541 notícias para os sites dos hospitais em 2017, conteúdo que 

poderia ter alcance muito maior com o WEBserh.  

Tavares aponta como principais desafios atualmente enfrentados que 

dificultam a comunicação eficiente nos hospitais são a falta de pessoal suficiente, a 

falta de estrutura e a verba orçamentária para execução dos projetos, algo que tem 

sido discutido internamente. Nas principais metas, ela incluiu a melhoria da 
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comunicação interna e a ajuda na troca de experiências entre os hospitais e a sede, 

visando a espalhar e a divulgar as boas práticas da rede. 
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CONCLUSÃO 

No contexto de sociedades flexíveis, de Bauman21, a alta velocidade, o virtual, 

a comunicação acessível, a mutabilidade de tudo conforme os interesses envolvidos, 

são preceitos que pautam a era globalizada. Virilio22 já considerava que se vive hoje 

a era do fluido, do descartável, onde a velocidade impõe uma nova dinâmica à vida, 

afetando também a dinâmica da sociedade. Não se pode, portanto, pensar o uso 

das TIC nas instituições de saúde sem priorizar uma comunicação veloz, fluida e 

flexível. E que permita também, conforme defende Kellner5,“maior diversidade de 

escolha, maior possibilidade de autonomia”.  

Desta forma, visualiza-se uma ferramenta que permita seleção dos temas de 

interesse e interatividade, seja através da possibilidade de compartilhamento das 

informações recebidas, seja a partir de manifestações de aprovação ou 

desaprovação do conteúdo recebido.  

A recomendação é que, uma vez desenvolvido, o app seja implementado de 

forma piloto na MEAC e seu impacto, tanto financeiro quanto administrativo, possa 

ser avaliado e dimensionado por três meses em estudo de caso para, somente após 

os ajustes necessários, ser estendido à rede Ebserh. 

A criação de um sistema de controle de informações, de sistematização da 

comunicação, de empoderamento do cidadão a partir do acesso à informação e de 

aumento da visão sistêmica repercutem na diminuição de custos, no aumento da 

qualidade no atendimento, na melhoria dos mecanismos de gerenciamento e em 

operações mais ágeis no trabalho.  

Diminuem custos porque a propagação de informações como promoção da 

saúde, segurança do paciente, protocolos, procedimentos operacionais padrão 

(POPs) e diretrizes clínicas, por exemplo, melhoram a prevenção e reduzem os 

eventos adversos, contribuindo para internações mais curtas e recuperação mais 

efetivas. Os indicadores relacionados ao acesso, à avaliação e ao compartilhamento 

das notícias também redirecionam e otimizam os investimentos financeiros e de 

recursos humanos em Comunicação. 

A qualidade do atendimento ganha devido ao melhor alinhamento das 

informações sobre condutas, legislação, campanhas vigentes e boas práticas pelos 

profissionais e na diminuição da sensação do tempo de espera, quando o usuário 

está entretido navegando no app, entre outros fatores.  
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Quanto aos mecanismos de gerenciamento, espera-se um controle mais 

objetivo da comunicação e melhor conhecimento dos hábitos de consumo de 

informação dos públicos alvo, o que traz muitos benefícios já mencionados 

anteriormente. 

Essas articulações contribuirão para que tais estratégias aperfeiçoem o 

planejamento do trabalho no SUS3. É essa a proposta do WEBserh: alinhar 

informações geradas para os públicos estratégicos dos serviços de saúde 

conveniados de forma integrada, respeitando as peculiaridades locais. 

Praticamente não existem mais barreiras para o acesso à informação e 

serviços diante dos progressivos avanços das TIC15. Entretanto, é necessário que 

este acesso seja pensado de forma a atender diferentes perfis de usuários e 

contextos de uso. Respeitando hábitos de consumo de mídias eletrônicas que 

variam de acordo com, entre outros aspectos, classe social, nível de instrução e 

faixa etária.   

Baregheh, Rowley e Sambrook23 definem inovação como a produção ou 

adoção, assimilação e exploração de uma novidade de valor agregado nas esferas 

econômica e social; renovação e ampliação de produtos, serviços e mercados, 

desenvolvimento de novos métodos de produção, e criação de novos sistemas de 

gestão, sendo, ao mesmo tempo, um processo e um resultado. Considerando ainda 

as ideias sustentadas por Prahalad e Krishnan24, que defendem que a inovação 

molda as expectativas dos consumidores, assim como responde continuamente às 

demandas, comportamentos e experiências deles, em constante mutação, o 

WEBserh é uma proposta inovadora de apoio à gestão dos HUF. 

Um aplicativo para dispositivos móveis, gratuito, dinâmico, interativo e 

acessível para os usuários e profissionais da Ebserh surge como uma solução 

bastante viável, tanto do ponto de vista tecnológico quanto econômico para a 

empresa, sinalizando uma atrativa relação custo-benefício. Ademais, contribuirá 

como piloto para uma possível ampliação do produto a toda a rede de hospitais do 

Sistema Único de Saúde, não se limitando aos da Rede Ebserh.  
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