
AGHU
Aplicativo de Gestão para
Hospitais Universitários

Hot Site de Implantação:

Contato por e-mail:

http://www.hcpa.ufrgs.br/hotsiteAGHU

contatoAGHU@hcpa.ufrgs.br

Visita inicial ao HU

Workshops

Visita diagnóstico

Implantação final

Fases da Implantação

Discussão da metodologia e seu processo 

de gestão com as lideranças locais.

Capacitação dos usuários, com a 

utilização do software em sala de aula.

Supervisão e acompanhamento in loco 

dos colaboradores no uso da ferramenta em 

seus postos de trabalho.

Fortalecer as melhores práticas
da Gestão Hospitalar nos

Hospitais Universitários Federais
do Ministério da Educação,

com o uso de ferramentas informatizadas 
de suporte aos processos

estruturados nos
Aplicativos de Gestão Hospitalar.

‘‘

Objetivos Específicos

Informatização dos processos clínicos de 

atendimento ao paciente: prontuário do 

paciente, prescrição, exames, atendimento 

ambulatorial e outros.

Construir uma base de conhecimento com 

as melhores práticas de gestão.

Padronizar  sistema e aplicativos de 

gestão.

Oportunizar a modelagem de processos e 

a revisão de normas.

Criar um ambiente de desenvolvimento 

coletivo e colaborativo.

Oferecer modelos que possam ser usados 

na solução de problemas.

Gerenciar as informações com eficiência 

e efetividade.

Prover um canal de comunicação entre os 

diversos profissionais que atuam nos 

processos do hospital para suporte na 

tomada de decisões.

Propor mudanças de processos, 

buscando a descentralização das 

informações.

Transformar dados em informações.
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O projeto

Aplicativo 

de Gestão 

para 

Hospitais 

Universitários teve

seu início em maio de

2009, quando

Ministério da Educação e

Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

fecharam acordo para o desenvolvimento de 

um software de gestão hospitalar padrão 

para todos os Hospitais Universitários 

Federais.

Os primeiros módulos do AGHU foram 

implantados em agosto de 2010 e a versão 

3.0 do aplicativo teve sua implantação a 

partir de novembro de 2011.

Progressivamente, novos módulos estão 

sendo desenvolvidos e inseridos e novas 

instituições ingressam no grupo de hospitais 

que utilizam o AGHU.

Sobre o AGHU

Aumento da segurança do paciente, 

através do acesso facilitado às informações 

no prontuário on-line.

Utilização de perfis de acesso, garantindo 

a integridade e o acesso adequado às 

informações do sistema.

Geração de indicadores padronizados 

entre todos os Hospitais Universitários 

Federais do MEC.

Sistema desenvolvido em Software Livre e 

flexível para a utilização em diferentes 

plataformas tecnológicas. 

Benefícios do AGHU

Processos de gestão hospitalar definidos 

de acordo com as melhores práticas e 

flexíveis para serem adaptados à realidade 

de cada instituição, atendendo às normas do 

SUS.

Rapidez e facilidade no registro e na 

consulta dos prontuários eletrônicos dos 

pacientes.

Racionalização de processos, garantindo 

um menor tempo entre consultas e 

atendimentos realizados a um mesmo 

paciente.
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