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INTRODUÇÃO
O objetivo do Nó Crítico nº 14 é garantir a infraestrutura adequada de fornecimento de energia elétrica aos diversos setores do hospital de forma a suprir a
demanda do hospital.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Para execução do objetivo proposto foram estabelecidas ações para adequar as
instalações no Hospital de Clínicas, de forma a garantir o suprimento de energia
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ao HC-UFTM e anexos.
A principais ações tomadas incluem a medição da potência demandada em diversos setores do hospital de forma a possibilitar a análise da capacidade da
rede e da demanda do hospital e medição das condições operacionais dos principais equipamentos. Foi também alterada a demanda contratada junto à CEMIG
de forma a garantir que a rede elétrica externa ao hospital tenha capacidade de
fornecer energia até a subestação.
Outra ação tomada inclui a padronização de uso de equipamentos de alta eficiência energética, de forma a garantir uma redução no consumo de energia e
manter a operação sem afetar a operação. Como exemplo o uso de lâmpadas
de alta eficiência, aparelhos de ar condicionado tipo inverter, refrigeração tipo
VRF, televisores de tela plana e monitores led. A conscientização no uso racional da energia elétrica é outra ação importante.
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Imagem 1 - sobrecarga em circuito elétrico;
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Imagem 3 - Lâmpadas de alto rendimento;
Imagem 4 - Subestação.

RESULTADOS OBTIDOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade de adequação das instalações elétricas e da infraestrutura de suprimento de energia elétrica é essencial para garantir a continuidade na prestação de serviços do hospital assim como possibilitar a ampliações, adequações e
alterações de ambientes dentro do complexo hospitalar. Portanto todas as ações
têm como objetivo garantir a continuidade dos atendimentos a população SUS,
como também para as atividades de ensino e pesquisa desenvolvidos neste
Hospital Universitário.
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