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Ata
Dr. Barra informa sobre a falta de medicamentos oncológicos e sem previsão por parte da FAEPU. Irá verificar
junto a UFU e FAEPU. A greve na UFU continua e a equipe da cabeça e pescoço já aderiu a mesma. Informa
que vamos iniciar os trabalhos para desocupação do 3º e 4º andar por conta dos projetos do centro cirúrgico,
enfermaria de cirurgia e transplante. A ideia é solicitar empréstimo temporário do prédio 8B que está
inacabado e com espaços vazios. Arquivo morto e depósito de camas e cadeiras de rodas para empréstimos
devem ser levadas para o 8B. Denise apresenta orçamentos de R$11.800,00, R$13.600,00 e R$17.300,00
de refrigeradores específicos para acondicionar remédios que necessitam de refrigeração. Técnico da
bioengenharia avaliou as propostas e indica o fornecedor de R$13.600,00 por ser o único com assistência
técnica em Udia e por já possuir outros equipamentos desse fornecedor no HCU tem história da boa condição
de funcionamento do equipamento e ser uma manutenção relativamente barata. Para se ter transparência
nos processos de compras é necessário que a especificação do produto contemple a assistência local. Os
orçamentos serão revistos. O projeto arquitetônico do 3º e 4º andar foram analisados na Visa em BH e a
arquiteta Leonor está adequando às solicitações da alteração da Visa. Conforme solicitação do dr. Rogério
foi elaborado o projeto para adequação de sala para prescrição médica no 1º andar. Rafael apresenta dois
orçamentos para melhoria da qualidade do sistema de som dentro da sala dos AL´s, é uma exigência da
CNEN o paciente ouvir e ser ouvido pelos técnicos quando está recebendo radiação. Orçamento aprovado.
Rafael está verificando com engenharia biomédica da UFU sobre scanear prontuários, inicialmente para o
dia-a-dia do Nuppec e RHC e fará um piloto com óbitos e inativos. Rafael e o advogado Gustavo estão
empenhados num trabalho que possibilite ampliar o cadastro CNES do Grupo que justifique melhor nosso
cadastro Cebas junto ao Ministério da Saúde. Antônio Carlos orienta setor de compras no escritório e sugere
que o comprador seja coordenado por Ana Cláudia. Renato solicita organograma descrevendo as áreas de
atuação de Denise e Rafael. Informa que as atas das reuniões serão disponibilizadas no site do HCa.
Presentes: Dr. Barra, Denise, Adriana, Roque, Renato, Clóvis, Antônio Carlos e Rafael.
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