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Tramitação de Relatório de Curso de Extensão com Agente Interveniente:

Considerando o trabalho remoto da UEL neste período de pandemia, a tramitação do

relatório de curso de extensão, realizado por meio de interveniente, foi feita por e-mail

e com o envio de documentação digitalizada, conforme descrição a seguir:

1) O relatório do curso de extensão com o Parecer da Auditoria Interna foi

recebido pela Divisão de Eventos da PROEX.

2) Em conformidade com o trâmite aprovado pela Câmara de Extensão, Cultura e

Sociedade, em 30 de junho de 2020, o relatório do curso de extensão

digitalizado foi enviado às instâncias de aprovação, ao agente interveniente e

ao Coordenador do Curso, para ciência. Com oportunidade e prazo para o

Coordenador se manifestar, caso fosse de seu interesse.

De acordo com os encaminhamentos acima, passa a fazer parte deste processo:

a) cópia do e-mail enviado ao Coordenador e demais instâncias de aprovação

com instruções e com o relatório do curso de extensão digitalizado;

b) resposta do coordenador enviada por e-mail.

Londrina, 7 de dezembro de 2020.

Zilda Aparecida Freitas de Andrade
Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade
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E-mail de Universidade Estadual de Londrina - Relatório de Curso de Extensão - PROCESSO 15451-2(

Zilda Andrade <zilda@uel.br>

Relatório de Curso de Extensão - PROCESSO 15451-2019

Zilda Andrade <zilda@uel.br> 30 de novembro de 2020 22:46
Para: Monica Vicky Bahr Arias <vicky@uel.br>, Maria Isabel Mello Martins <imartins@uel.br>, Fernanda de Biasi
<biasi@uel.br>, Patricia Mendes Pereira <pmendes@uel.br>, Sandra Maria Fernandes <proex@uel.br>, DIVISÃO DE
EVENTOS-PROEX DIEVE <proex.eventos@uel.br>

Prezada Professora Monica,

E-mail enviado para ciência das seguintes instâncias:
Chefe de Departamento ou Coordenador de Colegiada;
Diretor de Centro;

Coordenador da Comissão de Extensão de Centro - relator do Processo na Câmara de Extensão,
Cultura e Sociedade
ITEDES

Considerando que todos os relatórios de cursos de extensão realizados por meio de agentes
intervenientes estão sendo analisados pela Auditoria Interna da UEL, antes de serem apreciados
pela Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade;

Considerando a indicação da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade que todas as instâncias
de aprovação da proposta de realização do Curso de Extensão, via inter/eniente, tenham ciência
do relatório final;

Considerando que o relatório do curso sob sua responsabilidade será pautado em Reunião da
Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade de dezembro;

Considerando o Parecer da Auditoria Interna sobre o Curso de Extensão sob sua Coordenação;

Estamos encaminhando cópia digitalizada do relatório final protocolado pelo ITEDES para seu
conhecimento.

Caso você tenha interesse em se manifestar a respeito do Parecer da Auditoria Interna, precisará
seguir as seguintes orientações:

1) Respeitar o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, ou seja, até 7 de dezembro, segunda-
feira, às 18h;

2) Enviar a manifestação no e-mail proex@uel.br, com cópia a todas as instâncias citadas;
3) Inserir no Campo assunto do e-mail: Manifestação Processo (inserir o número do
processo);

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1 c031fc252&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3173269481199839927&simDl=msa-a%3Ar31 7326948... 1/
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07/12/2020 E-mail de Universidade Estadual de Londrina - Relatório de Curso de Extensão - PROCESSO 15451-2019

4) A manifestação será juntada ao processo a ser enviado para apreciação na Câmara de
Extensão, Cultura e Sociedade.

Agradecemos a atenção dispensada.

Zilda Andrade

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade - PROEX/UEL

processo 15451 2019 parte 1-pdf

processo 15451 2019 parte 2.pdf

processo 15451 2019 parte 3.pdf

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=1c031fc252&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3173269481199839927&simDl=msa-a%3Ar317326948... 2/;
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l) Em relação à questão de Ressarcimento à DEL: quando foi realizado a cadastro do curso no Sigex, bem como
a assinatura do Convénio com o Itedes, não havia definição quanto a isso na regulamentação vigente à
época.
Consta no Convénio assinado:

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE
5.1 Compete a Universidade por melo de seu Centro de Ciências Agrarias , Departamento de
Clinicas Veterinárias;

1. Promover a divulgação do Evento;
2. Apoiar as ações da Coordenação do Evento;
3. Acompanhar o desenvolvimento do Evento, assegurando a consecução de seus objetivos;
4. Disponibilizar as instalações ffsicas e os equipamentos necessários à execução do Evento, de

acordo com as possibilidades do Centro de Ciências Agrarias , Departamento de Clinicas
Veterinárias: mediante Termo de Entrega e Recebimento;

5. Fornecer materiais de consumo necessários à execução do Evento, mediante assinatura de
comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos respectivos valores peio
ITEDES.

5.2 Compete a Prô-Reitoria de Extensão Cultura e Sociedade
1. Expedir certificados aos concluintes do Evento.

2) Com relação à apresentação do relatório final: em 09 e 10/04, eu havia preenchido os arquivos excel
relacionados aos dados dos participantes para emissão de certificados. Segue abaixo print do meus arquivos
do computador:
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ESSE RELATÓRIO, APÓS PREENCHIDO DEVERÁ SER ANEXADO NO
SIGEC - NO MENU: RELATÓRIO FINAL (anexar relatório).

MODELO DE RELATÓRIO DE CURSOS E EVENTOS DE EXTENSÃO PARA EMISSÃO DE
CERTIFICADOS

e-mail: proex eventos@uel.br
Pró-Reftoria de Exlensao

Du'etoria de Planejamento e Apoio Técnico
Divisão de Eventos

TÍTULO: PS-PET: SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIA E MEOICINA INTENSIVA DE PEQUENOS AKIMAIS
CÓDIGO   4770
PERI'OOQ: 29'03.'2919 a 30/03/2(119
HORAS TEÓRICAS; 12 HORAS PRATICAS: O TOTAL 12 HORAS
COORDENADOR{ESt Profa. Dra. Mômca Vicky BahfArias

RELACIONE OS NOMES DOS PARTICIPANTES QUE TERÃO DIREITO AO CERTIFICADO

Obs= Quartdo trafar-se de certificados de apresentadores trabalho, só serâo liberados, se os
mesmos estÍYcrem cadastrados com esse perfil e os resumos anexos a íasctiçào.

A LIBERAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA COORDENADORES, COMISSÃO ORSANIZADORA,
PALESTRANTES, ETC, OS NOMES DEVERÃO ESTAR CADASTRADOS NO SIGEC {MENU:
CADASTRO DE PESSOAS)

Na qualidade de:
Coordenador com „.-. horas de duração
tntegranfe da Comissão Orgarazadora, com ......... horas de duração
Colaborador; com „..., horas de duração

p.,

Entretanto, após esta data passei por exames e viagem para o INC em Curitiba, após descobrir problema grave
de saúde, no cérebro. Fui submetida a inúmeros exames, cirurgia no cérebro duas vezes, e tive complicações
como meningite e internação longa, seguido por antibioticoterapia em sistema de home care, e afastamento
das atividades da DEL por 3 meses, conforme consta no outro anexo. Assim, o relatório técnico final foi
inserido no sistema em 05/19, com atraso, mas justificado por e mail à Regina Mara Machado da Proex,
conforme e mail abaixo
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De Monica Vicky*
Ass'jfk- Re curso extensão PS PET

P';rs Regina Mara Machado Pereira <;rmara@uel,br> it

oi Ma ra

fiz o relatório no site da Praex para emissão de certi-ficadas ontem

não encontrei onde anex.ar o relatório anexo, o resto coÍDqueij o pdf e os afquivos .c&v

atrasei pois estive l mês internada apôs uma cirurgia ( e ainda estou de licença)

agora vcs ènvlare o boleto ao Itedes? a questão do boleto paga quent tem é a a itades

obrigada

Monica Vicky Bahr Arias

Profs, Associada - Dep^r^^rri&nto áe C.l.Íniccs yetRrir^ár.i.as
Di.ss::iF.li;-ii3.s. de Teenier Ci^ur'g.ies e C.l.írd.ca Cii-ürglca de Pequenos Ãiümals

MânicaVicky - 30/1)5/201917:13 »

<? Rsp&nder '» Encaminhar Q Arquivar ^ Spam @ Excluir Mais ^
30/05,'2B1917!13

Já o relatório financeiro realmente só foi finalizado em agosto. Mesmo antes da alta médica, realizei contato com o
Itedes por email, em junho conforme imagem abaixo, solicitando a realização do relatório.

Re Fwd; Re Confirmação de compra; Pedido   32285, Informativo, Financeiro 01/07/201909i11

De Financeiro^"

Assunte Re: Fwd: Re: Confirmação <Íe compram PedEdo   32285. Informath/o.

Pe-a Monica Viclcy*

*) Responder -^ Encaminhar Q Arquivar

olá sea'ione

hou-.'e atraso na entree da compra dg ^rúrgica Estilo^ corfüTsae e ÍSEÍS
abaxsïïj e rfe •aiais uma srçress. .'^es'nci sssi'n poderia ir proL'iderciancio

o fechanento do r&lstá-i.o financ&iro do PS FCT?

"nuito obrigada

:'^r'ii:a ^.ci<y Sahr ,»r^.as

Frc?fs= ^sss^iãàs •~ Secar't.sss^rrtc. de dnit:33 V3t^f-inár~-:.3£
c^EcâplinaE ae T&crá.ca cilrurgica a clínâca cir{]rgií:a us Peqiier.c's Ani-^i^
cownsnaa:ra do Frcneto pasna; KSPÏ-&U.H -5 a.naseïi K ít,EB;S SE
CG?.FA,WL^

È..Rs.'&rsâï:3GS gstaáual ds L-cwiri.^3 - SoeK^ia C£.ls& 3arí::i.£ CÍE; - ^ 3SS - Cx.»
l-ssía- iBEtl- casus uii';B-iitars&'O.P BE.B57-°?e - -onCTÍ-B - PR - BBSIL
La-ttes;

hïiB;^cuSiat»aua-.erp3.ei^^aSaMLilAïSb8lisEi:'^i£ï^!ÍB^^
6-"B:-;! :áí'£aïSlï!ï - H^;.í&3te::ËÈb;i^ËÏ2.:.Í!l3ïi.Ká.;.S.£a

E em início de agosto, houve envio de e mail do Itedes para mim, para que eu assinasse o relatório:

Em 01/08/2019 17:09, Financeiro Itedes escreveu:

> Boa tarde!Prof a. Monica
>

>

> Se a senhora puder pode passar amanha a tarde (de manha não vou
estar no

> Itedes) ou semana que vem para assinar o relatório.
>

>

> atenciosamente,
>

>

>

> 3edione Martins Campos
> Financeiro

> ITEDES - Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social
> Av. Presidente Castelo Branco, n.655 - 3d.Presidente
> Londrina - PR - CEP 86061-335
> Tel. (43)3328-2400 Ramal 3 MhatsApp. (43) 98817-0589 Site:
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4 Quanto aos bens adquiridos estão em minha posse e à disposição para serem cadastrados. Em
outros cursos que realizei e materiais que doei isto acontecia quando eu assinava o termo de doação pelo Itedes, a
Proaf entrava em contato e agendava a vinda ao departamento, quando era realizado o cadastro:

-------. Hensageni encaminhada --------
Assunto: informação património
Data: Thu, 27 3un 2019 11:63:38 -0380
De: Monica Vicky ^vií;kv^uel.bï->
•Para: pr'aaf:Susl.br

Bon dia

em raarço/abril recebi e mail de vocês agendando visita para realizar' o património de alguns bens referentes aos tenaos de doação 55/2017 (nobreak) e &1/2018 (Fotóforo
head spot, aparelho de eletrocardiograma Tncardio e perfuradora óssea de alumínio}

con» estou de licença .ffiédica desde o final de abpU, gostaria de saber se vcs pretendei» vir para que eu possa deixar o raaterial com o secretário do departamento
abrigada

Monica Vicky Bahr Arias

Pr*o*a- Associada - OçpsPtamentc de Clínicas yeíerináplaE
Disíip.lir^s de Teenies Cirúrgica e Cl.ínica Cirlü"g3.ca ds Pequ&nos Animais
CõGfáenadora do Projsto PRÁTICA HOSPITALAR EH NEUROIOGIA DE ANIf-^AIS DE COE4PÃNHI.Ã
Un.iyep^id^dK Estadua] de londrina ~ Rcdúyia Celso Gapcia Cia - tfm 386 - Cx. Postal ÏW11- C-impu.-i Univsr^.i.tár.io/CE.P 86.e57-?70 - Londrina - Ptï - BSâ.SIL
Lattes: "Í^ia!2"^àÍS"ií,.".Ea.!itíB;^^terfyiíüÍS'«l"-:"A?^
e-naii: ïi^ï»i:;l:.!i£ - bíÍ?;,ÍZ.U"L::.t!ÂÍ."rÍ.;M,.b,l";£!i3Í,.!.=".

Com relação aos gastos descritos à página 52

Consta documentação apensada às fls. 15 a 44, relativas às seguintes
despesas: brindes para os palestrantes; confecção de canecas com o logo do curso para os
participantes; coffee break; estacionamento de veiculo; confecção de banner; impressões, e;
materials diversos/cirúrgicos (manguito, pinças, tesouras, agulhas, alicate).

Estavam todos previstos na Previsão de Programação Financeira:

Lista tíe Previsão Orçainentária:

Tipo » Nome

R«eita INSCRIÇÕES
DÍ.SCËE-íTES

* Descrição

inscnçlo

* Qtd«. ^"ntíno, valor Total (R»

Reçaita | INSCSJÇ^S | in^riçgi;
PARTICIPANTES |

DSÊEïëSô i T^XA | Iteáss
aOMINISTRATIVA |
(ás Eï&r csTilo)

Despesa i OSTRAS
; DESPESAS

OSï.pesá \ OUTRAS
DESPESAS

150

ÍQ

11

^..L...^..
3pmç35 fssQ^sres de saElnsky

Sp£i'elh3 Cí 2 355;i vetênnSW | 2
snci.?g?c& co^ manguiícïs

! Despesa

Despesa

Despssa

Despesa

DespâSïi

D8Spes3

Desp?53

? OUTRAS l cõínprs dê iivros sobfe o
DESPESAS l sssunra pgí-â ser dosdú à |

bibiictsca ás UEl pás iï aírsy ce
vetennarls

FLORIOJLTUfiA l enfeite ás msH

OUTRAS
DESPESAS

ou'rRAs
DESPESAS

MATERSA1 DE
CONSUMO

CÓPUS
REPROGRÃTICAS

MATEMAL DE
CONSUMO

Despes ; ^-IMENT£>ÇAQ

Despsss

Despss3

Despesa

Despesa

DespaS3

AUHENTACAO

AUMENTAÇfo

OUTRAS
DESPESAS

COFFEE BREAK

C'ERTIFICADOS
; (s^s re^ss)

oïoseópso

ds p plg r

p3pe!3ns

dlvijlg3-;§& - csrt32es

píoáutos. de Impeza para os
banheirüs^vobos t3!3 csmc
papel hsgrensc.3; papá! íoa^hs,
d^mf&tsnts?

tnjras áç brinde: ps.''?
palssí-ëRíes

C3f«

;:gus em gáísíi

cenfêcr&so de canscaS áe
bnnse co,^ s 13Q& às. citrso para

i cilmiïiUi? s goïïü cam eopôs áe
plástica l

coff&s c&m :si"p?-es3 1 230

cyste csi'^'fiLado usl í 230

l

z

2

50

i 20

30

60

4

4

250

Ri 95,03 Rs I4,255,OS

Rs i3aos ,i RS 1-300,0^

RS 1.550,00 • RÏ ;1.550,õ[l}

KSuO.OO RS (l.800,00; |i |<

RSSUiS.OBs RS (1.000,00;

RÏ 603,00! RS (i.soe.oos

RS 100,00 l R; (100,00)

R$ 500,09 l fô [â.OOü.üi

RI 1,500,01) ; RS i3.0CO,OU

Rt 2,00 l RS (1SO,00;

RÍ4,!)(1| RSiSn.OOÏ

RÍ 6.30 I Rl (180,08)

Rt 3,50I RS l210,.3!

«Í 10.00 l Rs ;40,00)

Rs 30,00 • RS Í120,u0)

RS 2,6(1 i RS (S50,00i

Rt 10,00 l Ri (2.350,0(1;

Ri 7,1)0 l: RS (1.610,00)
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Os materiais adquiridos e doados ao Departamento são para uso em emergências e tem relação com o tema do
Evento: PS-PET

Atenciosamente

Profa Dra. Monica Vicky Bahr Árias

vickv@uel.br
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RELATÓRIO DE ALTA

MONICA VICKY BAHR ARIAS, 51 anos

Internamento de 22/04/2019 a 25/04/2019

ANAMNESE:

Paciente refere há 23 anos presença de cisto hipofisário (sic) após investigação de enxaqueca. Assintomática
desde então.

02/2019: Cefaleia súbita occipital, de forte intensidade associada a 3 episódios de vómito, com melhora
espontânea.
15 dias após o quadro, realizou investigação com AngioRM e RM de encefalo, evidenciando aumento da lesão
cística (3x-sic).
Realizado Campimetria com alteração bitemporal.
Atual: refere sentiras olhos pulsarem.

Antecedentes

Ansiedade, desidrose, artrose de joelhos
Em uso de: escitalopram lOmg 1-0-0; Cetotifeno SmL/noite; Condroflex l,5g+l,2g/noite; Alektos lcp/noite.
Nega alergias.

EXAME FÍSICO/NEUROLÓGICO:
GCS15
K PS 100

Nervos cranianos sem alterações
Força e sensibilidade preservadas
Reflexos sem alterações

EXAMES RADIOLÓGICOS:
RM de hipófise: laudo disponível no CETAC INC

TRATAMENTO:

Paciente submetida em data 23.04 a Fenestração endonasal endoscópica de cisto aracnoide selar com extensão
supra e paraselar esquerda:
Sob anestesia geral. Acesso endonasal mononostril direita. Septoptastia posterior e confecção de retalho
nasosseptal à direita. Exposição do rostrum esfenoidal e esfenoidotomia bilateral ampla. Evidenciada
dehiscencia quase completa do assoalho selar, com visualização por translucencia das carótidas e duramáter.
Durotomia selar, com saida de liquor sob pressão. Realizada exploração do cisto com endoscopios de O e 30
graus, evidenciando glândula hipofisaria contra as paredes da sela. Visualização da cisterna supraselar e
interpeduncular e seus conteúdos por translucencia. Realizada fenestraçâo da cápsula posterosuperior do cisto
e membrana de Liliequist, comunicando cisto com cisterna interpeduncular. Hemostasia rigorosa. Reconstrução
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do assoalho da sela com surgicel, gelfoam, enxerto de gordura, faseia obtidas do abdome, cartilagem do septo,
reposicionamento do flap nasoseptal e cola biológica. Tampão nasal. Finalmente, posicionada paciente em
decúbito lateral esquerdo e sobre técnica estéril, implantado dreno lombar em L3-L4 para diminuir pressão
sobre leito cirúrgico. Procedimento sem intercorrências. Paciente encaminhada à UTI.

EVOLUÇÃO PÓS-0 P E RATO RIO:
PAciente fica pom drenagem lombar externo por dias para prevenção de fístula liquórica. Sem dor em
condições de alta hospitalar

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações, entrar em cantata com a equipe de neurologia do
Instituto de Neurologia de Curitiba (plantão 24 horas) pelo telefone (41) 3028-8545.

CONCLUSÃO:

.Paciente em condições d ealta hospitalar coma s seguintes indicações
l- Retorno com Dr. Ramina em 3 semanas

2- Retorno com Dr. Gustavo Nogueira quinta 02/05/19
3- Uso de medicação conforme receituário anexo

Instituto de Neurologia de Curitiba- Serviço de Neurocirurgia

DR RICARDO RAMINA
DR AFONSO ARAGÃO
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RELATÓRIO DE ALTA

MONICA VICKY BAHR ARIAS, 51 anos

Internamento de 01/05/2019 a 20/05/2019

ANAMNESE:

PO recente de resseccao de cisto aracnoide em sela turcica evolui com cefateia, náuseas e hiporexia desde a
alta há 5 dias. Neurológico mantido.
Procurou o PA INC dia 29/04, sendo realizada TC de crânio com pneumoencefalo, sem demais alterções, sódio
de 129, orientado internamento para reposição hidroeletrolitica, mas paciente negou-se a internar. Retorna
hoje com queixa de gotejamento nasal à esquerda há Idia.

AP:nega

Medicações de uso: tramai 50 mg, toragesic, clavulin

EXAME FÍSICO/NEUROLÓG l CO:
GCS 15 sem alterações pupilares ou da movimentação ocular externa
Campimetria normal
Força e sensibilidade preservadas bilateralmente
Rinorreia de aspecto limpido em moderada quantidade, mais profusa a anteroflexao cefálica
Sem sinais meningeos, refere dor leve à flexão lateral cervical para a esquerda
Afebril

EXAMES RADIOLÓG l C OS:
RM de hipófise: laudo disponível no CETAC INC

TRATAMENTO:
07/05/2019 - Correçao de fístula liquórica: Paciente em decúbito dorsal, cabeça na linha média, com endoscopio
detectado área de fístua liquórica abaixo de retalho de faseia prévia, aspirado todo material antigo, cola
biológica, lavagem da cavidade. Retiado enxerto de faseia lata do MID, colocado junto com cartilagem no
defeito durai, mesmo assim ainda havia saída de liquor em grande quantidade sendo necessário o uso de
selante durai tipo Adherus. Sem saída de liquor após a cirurgia.

EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIO:
Paciente fica com drenagem lombar externa no pós-operatório para prevenção de fístula liquórica.
Liquor de controle positivo para meningite por pseudomonas e iniciado antibioticoterapia com Cefepime 2g
8/8horasEVporl4dias.
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Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações, entrar em contato com a equipe de neurologia do
Instituto de Neurologia de Curitiba (plantão 24 horas) pelo telefone (41) 3028-8545.

CONCLUSÃO:
Paciente em condições de alta hospitalar para seguir tratamento em regime de Home Care.
l- Retorno com Dr. Ramina em 3 semanas

2- Retorno com Dr. Gustavo Nogueira em 3 semanas
2- Manter antibioticoterapia em regime de Home Care com Cefepima 2g EV 8/8h até quarta-feira, 22/05/2019
3- Uso de medicação conforme receituário anexo

Instituto de Neurologia de Curitiba- Serviço de Neurocirurgia

DR RICARDO RAMINA
DR VICTOR FRANDOLOSO
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RESUMO DE INTERNAÇÃO - NEUROLOGIA - N3

SRA. MONICA VICKY BAHR ÁRIAS, 51 ANOS

l. MENINGITE BACTF.RIANA - MENOPENEM - 06/21
PO DE FENESTRAÇÃO NASAL EiMDOSCÓPICA DE CISTO ARACNOIDE SELAR COM EXTENSÃO SUPRA E PARASELAR
ESQUERDA (25/04)
PO DE CORREÇÃO DE FÍSTULA LIQORICA COM OLE NO PÓS OPERATÓRIO 07/05
TRATAMENTO PARA MENINGITE POR PSEUDOMONAS SENSÍVEL A CEFEPIME 14 DIAS - TÉRMINO HÁ l SEMANA

COMORBIDADES:

ADMISSÃO: PACIENTE INTERNADA PARA NEUROLOGIA SEM CONTATO PRÉVIO.

EVOLUÇÃO DIA 06.06/2019: MELHORA COMPLETA DA CEFALEIA. HOJE SEM QUEIXAS. PERDENDO ACESSO VENOSO
PERIFÉRICO DIARIAMENTE. LAB OK, SOMENTE COM DISCRETA LEUCOCITOSE (CORTICÓIDE) e PCR ZEROU. MELHORA DO
DESCONTROLE PRESSÓRICO,
>» AO EXAME NEUROLÓGICO: LÚCIDA, ORIENTADA, AFEBRIL ; FORÇA MOTORA GRAU V REFLEXOS SIMÉTRICOS
SENSIBILIDADE NORMAL ; PROVAS CEREBELARES E VESTIBULARES NL ; RIGIDEZ DE NUCA AUSENTE PARES CRANIANOS
SEM ALTERAÇÕES

CONTROLES AFEBRIL PÁS 120-130 PAD 80-82 DIUR+ EVAC+ HGT 107-90

EXAMES COMPLEMENTARES:
>LCR 31.05 426 CEL GLC34 PT132; CULT NEG
>LAB 31.05.19 HB 12,6 / LEUCO 20600 SEG 17448 / PLAQ 278.000 / VHS 24 / CR 0,86 / U 26 / PCR 4,42 / TGO 13 / TGP 25
/ NA 137 / K4,27 / URINA l NORMAL
>CT DE CRÂNIO 30.05 Status pós-cirúrgico por via transesfenoidal, caracteruado por septotomia, esïenoidectomia,
turbinectomia média direita e descontinuidade do assoalho ósseo selar com material heterogéneo nesta última
topografia provavelmente relacionado a matéria! de hemostasia e/ou revestimento associado a presença de gordura na
topografia da duroplastia. Focos hipodensos esparsos na substancia branca periventricular e no centro semicvai dos
hemisférios cerebrais,inespecíficos, podendo representar discreta microangiopatia ou gliose.
>RX TÓRAX Pequena obliteração dos recessos costofrênicos posteriores, achado que pode estar relacionado a pequeno
derrame pleural ou mesmo paquipleuris.
> LAB (05.06): Hb 12 ; HT 36 ; VCM 85 ; LEUCO 13.300 ; PLAQ 264mil; UR 28 ; CR 0,9 ; PCR 0,41 ; Na 138 ; K 4,6 ; Mg 1,94

CONDUTA:
SEGUE ATB - HOJE D6/21
PASSO MEDICAÇÕES ORAL e SOLICITO AVAL DO GRUPO DE PICC PARA ATB NO ATENDIMENTO DOMICILIAR
LAB CONTROLE PELA MANHÃ SE INTERNADA
SOLICITO HOME CARE + PROGRAMADA REAVALIAÇÃO AMBULATORIAL + COLETA DE LCR COM NEUROLOGISTA NO D20
DO ATB --> DEFINIÇÃO DE MANUTENÇÃO OU SUSPENSÃO DO ATBt
DEXAMETASONA EM BX DOSE (SUSPENDER EM 10.06) + HGT
DIETA LAXATIVA
SEG Cl INFECTOLOGIA
ORIENTAÇÕES GERAIS PCTE

LONDRINA, 06.06.19.

sar&o

v

Prof. Dr. Leonardo Valente Camargo
Neurologista - CRM-PR: 35.434

(43) 3373.8300

Dr. Gustavo Mafei Fróes
Neurologista - CRM-PR: 38.151

(43) 3373.8300

Dra. Juliana Passos Almeida
Neurologista - CRM-PR 40.227

(43) 3373.8300
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Receituário de Controle Especial

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Dr. Leonardo Valente de Camargo
CRM: 35434/RQE: 20114
Rua Júlio Estrela Moreira, 550 - Bairro Canaã
Londrina
Telefones: +55 (43) 3373.8300

Monica Vicky Bahr Arias
Endereço: Rua Luiz Lerco , 150 Casa 401. Londrina - PR

Prescrição:

1avia para retenção da farmácia ou drogaria
2a via para orientação ao paciente

^1. Meropenem 1 grama ——————————————————————————84 frascôt ti "s'
Diluir 2 frascos em 100mL de SFO,9%, aplicar via endovenosa durante 1 hora, 3 vezes ao dia, por mais duas
semanas. Necessidade de nova coleta de LCR semanalmente para aferir resposta ao antimicrobiano.

2. Ctexane 40mg -—————.———————————————————— 14 seringa dose
Aplicar 1 seringa dose, via subcutânea, 1 vez ao dia, até segunda ordem médica. Não usar no dia anterior à
coleta do LCR.

Londrina, 19 de Junho de 2019.

Dt.i.mí
ista

R

^ / ^

>r. Leonardo Valente (^e Camargo
CRM: 35434/F«2£: 20114

Nome:

RG: .....

Endereço:

Cidade:

Telefone: .

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Emissor:

UF:

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do farmacêutico
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Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade

Processo n. 15451/2019 - Relatório Técnico-Financeiro Final do Curso de
Extensão: "PS-PET: SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIA E MEDICINA INTENSIVA DE
PEQUENOS ANIMAIS"

Considerando que:

1) A Resolução CEPE/C.A. n0 160/2005, no Artigo 17, estabelece que o

relatório final do curso de extensão deve ser apreciado pela Câmara de

Extensão;

2) Após análise documental do relatório final do Curso de Extensão, a

Auditoria Interna emitiu o Parecer Al n° 40/2020, fls. 50 a 53;

3) A Diretoria de Eventos enviou cópia digitalizada do processo com o Parecer

da Auditoria Interna à Coordenação, ao Agente Interveniente e às instâncias

de aprovação do curso de extensão;

4) A Coordenação encaminhou manifestação ao parecer emitido pela Auditoria

Interna, fls. 58 a 67.

Com o objetivo de auxiliar as discussões, a Diretoria de Eventos, Cultura e

Sociedade apresenta algumas observações:

a) A Proex tern adotado medidas de gestão e de acompanhamento dos cursos

e eventos realizados, inclusive com adequações e estudos de novas

regulamentações;

b) A aprovação do relatório do curso de extensão pela Câmara de Extensão,

Cultura e Sociedade é uma das etapas finais de tramitação;
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c) Não há previsão de ressarcimento de despesas para Universidade na

resolução em vigência. A Proex já encaminhou esta proposta para a nova

regulamentação de cursos e eventos de extensão da UEL;

d) 0 Saldo Operacional Superavitário de R$ 349,25 (trezentos e quarenta e
nove reais, vinte e cinco centavos) foi repassado à UEL, conforme
documento emitido pela PROAF - fls.45;

e) A Auditoria Interna recomenda o envio do processo para conhecimento do

Conselho de Administração, referente às despesas como brindes aos
palestrantes; confecção de canecas com o logo do curso, coffee break entre

outras, fl. 52;

f) A Coordenação esclarece as inconsistências indicadas pela Auditoria

Interna, fls. 58 a 67: o atraso na entrega do relatório foi devido a problemas
graves de saúde (apresenta relatórios médicos e receituário); os bens

adquiridos estão em sua posse aguardando a incorporação ao cadastro da

UEL; que as despesas, questionadas na fl. 52, estavam previstas na

previsão orçamentaria da proposta aprovada pelas instâncias.

Diante do exposto, segue processo para apreciação da Câmara de Extensão,

Cultura e Sociedade, quanto à parte académica do relatório técnico-financeiro

final e quanto ao encaminhamento ao Conselho de Administração para análise

da parte financeira.

Londrina, 8 de dezembro de 2020.

£u^_CJ^k.
Zilda Aparecida Freitas de Andrade

Diretora de Eventos, Cultura e Relações com a Sociedade


