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Ata
Houve alteração da proposta de se fazer a sala com computadores na capela religiosa do 1° andar, a mesma
será numa das enfermarias do 1º andar que está ociosa. Não houve necessidade de conversar com a
voluntária coordenadora do projeto religioso. Engenheiro Bassi esteve no HCa, após reunião do Renato com
Tito (UFU), e junto com a bioengenharia conseguiram um pouco mais de folga no fornecimento de energia
para o HCa. Bassi também fez pedido junto a Cemig de ampliação de demanda de energia. Como outra
alternativa de fonte energia, foi sugerido termos no HCa uma usina fotovoltaica e voluntário Oswaldo nos
ajudará nesse processo. O projeto do centro cirúrgico não está avançando na Dirie/UFU com risco de não
conseguir ser licitado. Neste momento é fundamental que o Reitor assuma posição sobre o assunto e
Fernando irá fazer contato para não perdermos o recurso financeiro. Tito consegue que a UFU assuma os
custos com a importação e transporte do colimador (900 mil reais). O projeto de construção da gama-câmara
irá acontecer no campus umuarama, sendo possível também iniciarmos nossas obras para a expansão da
quimioterapia. Renato informa que a bioengenharia irá nos apoiar revendo o projeto e avaliando demais
problemas que existam relacionados à expansão. Houve reunião dos farmacêuticos, representantes do HCa
e técnicos da bioengenharia para buscar solução sobre o motor de exaustão da cabine de segurança de
manipulação que apresenta problema com a queda de energia. Um nobreak para esse motor evitaria novas
paradas. Técnicos da bioengenharia estão cotando o mesmo e já receberam orçamento de 22 mil reais, mas
conseguem nobreak mais barato. Para o evento de aniversário do cantor Léo nesta terça-feira, à noite, será
necessário motorista para levar, aguardar e depois entregar em casa pacientes e acompanhantes que farão
homenagem aos artistas. Ariza orientou os professores envolvidos com o projeto de diagnóstico de
queimaduras por foto que fizessem contato com pessoal da dermatologia. A equipe da dermato gostou do
projeto e deve apoiar o mesmo. E este projeto também poderá ser aproveitado por nossa equipe da
radioterapia, por conta das queimaduras provocadas pela radioterapia. Ariza fez contato com engenheiro
Turíbio para projeto da casamata do AL3. Dra. Cláudia solicita apoio do Grupo para transporte de 08
profissionais do HCa (médicos e técnicos) que participarão de Seminário de Cuidados Paliativos em Ribeirão
Preto dias 21 e 22/10/16. Os diretores autorizam e o motorista deverá pernoitar em Ribeirão. Acha que com
novo Prefeito é pertinente retomar o assunto do programa Melhor em Casa que é composto por 08 equipes
e remunerado em 54 mil reais/mês, sendo que uma dessas equipes poderia ser com profissionais do HCa.
Com a visita do cantor Léo no HCa, Dra. Cláudia confirmou a importância da parceria do Instituto Hortense,
da dupla de cantores, com o HCa, pois ambos trabalham com projeto pedagógico voltado para crianças.
Presentes: Dra. Cláudia, Denise, Evelin, Adriana, Ariza, Roque, Renato, Fernando, Clóvis e Rafael.
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