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Ata
Dra. Cláudia informa que dr. Barra solicitou ao Diretor Clínico orçamento necessários para funcionar a sala
cirúrgica específica para a oncologia. Solicitou também documento que a Direção nos autorize assumirmos
o controle do medicamento (Imatinibe) fornecido pelo Estado pois, a atual responsável técnica da farmácia,
Telma, já informou que não tem pessoal para fazer este serviço. Aprovado o parecer do FNS dos 6 milhões
para aquisição do AL3 e Ariza já está providenciando projeto da casamata. Renato solicita que Rafael
mantenha-se informado com Alfredo Ferrão da Proplad/UFU sobre o orçamento para o AL3. Dra. Cláudia
informa também que o ar condicionado do tomógrafo está sendo recuperado. Por conta das altas
temperaturas e falta de energia para os equipamentos foi definido horário restrito de funcionamento do
tomógrafo, das 07h às 13h de segunda a sexta-feira somente para pacientes em tratamento no HCa e para
os pacientes do HC das 18h às 6h de segunda a sexta-feira e 24h no final de semana e feriado. Informa
também que dr. Barra encontrou Zied neste final de semana e questionou sobre o espaço para o Pet CT na
Unidade II. Dr. Rogério esclarece que esse equipamento é para estadiamento da doença e a proposta na
Unidade II, que foi aqui discutida durante quase um ano, é ter uma tecnologia básica possível de vender
serviço para o SUS. O Pet CT seria melhor utilizado aqui no HCa. O projeto da Unidade II já está definido e
pronto, não sendo possível alterá-lo agora. Evelin informa que a Procuradora do Trabalho, dra. Karol,
destinou o valor de 45 mil reais, em dez parcelas de 4.500 reais para o HCa para compra de medicamentos.
Dr, Rogério informa que aconteceu a prova para novos alunos da Liga de Apoio aos pacientes com Câncer
(LIPAC) com 13 candidatos. Solicita valor total dos medicamentos comprados pelo Grupo. Esteve em evento
sobre saúde e ficou bastante impressionado com a falta de perspectiva financeira para a área da saúde
sendo um problema que afeta praticamente todos os países do mundo. Renato informa que houve
questionamento por parte do gestor da Dirie/UFU, sr. Antônio Carlos, sobre o projeto do centro cirúrgico.
Percebe como uma questão política, mas já solicitou à equipe da bioengenharia providência de documentos
para responder aos questionamentos feitos. Irá pessoalmente conversar e entregar a resposta aos
questionamentos para Antônio Carlos ainda esta semana.
Presentes: Dra. Cláudia, Denise, Adriana, Evelin, Roque, Renato, Dr. Rogério, Clóvis e Rafael.
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