Reunião ONLINE 20 de abril de 2020

Presentes: Lúcia Helena Cunha Santos, Florença Neves Copati, Eurípedes Rodrigues
Barra, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Clóvis de Albuquerque Rosa, Agnaldo
Fernandes Cunha, Donizete Vieira de Paula, Eduardo Edson de Araújo, Fernando
Antônio Ferreira, Ilma Mundim Faleiros, Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira,
Rogério Agenor Araújo, Sérgio Luiz Mendes Torga, Thaísa Gapski Pereira Galicioli,
Zaida Afonso Guinato, Charles Luciano Alves e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Foi lido e aprovado o resumo da reunião anterior.
. Lúcia disse que fez contato com todos os coordenadores e que estão unidos e com muita
disposição em retornar.
. Dr. Rogério fez dois contatos com Dra. Aglai que disse que é complexo passar para o
Grupo a dinâmica desta reposição do quadro de funcionários. Assim que documento
estiver pronto passará para avaliação. Rafael encaminhou para ela a relação dos recursos
investimentos no Hospital do Câncer.
. Dra. Florença teve reunião com enfermagem e disse que situação ficou delicada e
atrapalhou no atendimento. Eles estão ansiosos para saber se haverá prorrogação no
contrato. Dr. Rogério explica que a ruptura vai acontecer, pois nenhum colaborador
passou no concurso da Ebserh.
. Dr. Rogério encaminhou no Grupo do Whatsapp matéria sobre o fechamento do
atendimento no Hospital de Amor. Sua percepção sobre a atual crise é que a volta à
normalidade da rotina de trabalho da sociedade não seja menos de dois anos. Barretos vai
sofrer muito, pois a arrecadação principal vem de eventos. Com o Hospital fechando as
portas, o Hospital do Câncer sofrerá aumento de demanda. Grupo Luta Pela Vida
sobrevive, pois tem a captação através de doação.
. Dr. Barra está em seu último dia de férias, mas tem ido no Hospital e disse que está bem
organizado para atender os pacientes. O trabalho foi muito bem feito pelas equipes de
frente. Ele se empenhará o máximo para que o Hospital passe pela crise sem nenhuma
sequela. A farmácia está complicada pela falta de medicamentos. Os pacientes elegíveis
para transplante de medula não estão encontrando local para realizar este processo.
Documento solicitado à Dra. Aglai deverá ser entregue na quarta-feira para o Grupo. O
desligamento deverá ser parcial e que não reduza leito e nem o atendimento.
. Dr. Rogério disse que apesar da cidade parecer que está diferente de outras cidades
grandes, o vírus está em grande circulação e que é extremamente mais grave e letal que o
H1N1.
. Fernando lembra que o H1N1 não teve epidemiologia e sorologia adequados, mas a
tecnologia está avançada. Todos devem ter muita cautela e que devemos ter cuidado até
que surja a vacina.
. Rogério disse que novo ministro da saúde tem currículo espetacular e espera que ele
consiga trabalhar de uma maneira adequada porque capacidade tem suficiente.

. Coordenadora da equipe de Cuidados Paliativos pediu para participar das reuniões
online do Grupo. Para os presentes, no processo normal, ela é bem-vinda. Nestas reuniões
online não porque deveria ser feito o convite para outras coordenadoras.
. Ilma tem uma família que quer doar um veículo (Brasília), ano 1980, para o Grupo. Ana
Cláudia fará o contato.
. Ana Cláudia reforça que o escritório conta com uma equipe criada durante a pandemia
(Thaisa, Renato, Charles, Joelma, Alexandre, Erick e Ana Cláudia) e que está orgulhosa
pelas iniciativas e resultados que apresentaram durante este período. Ela também pede
que entrem contato antes de pedir serviço para algum colaborador, pois podem estar de
férias e isto leva a uma ação trabalhista.
. Charles coloca que o recebimento está muito positivo e dentro do esperado, o que dá
esperança para todos. Ele dá ênfase às outras formas de captação que deixaram de
acontecer.
. Renato coloca que o processo de captação visa manter nossos doadores pessoa física.
Para isso, foram realizadas várias ações que precisam ser mantidas. Vários profissionais
têm feito webinars com oportunidades junto à captação e o Grupo tem dedicado a isto.
Para esta semana, algumas ações estão sendo tomadas, principalmente com o retorno das
equipes de captação que estão de férias. Em relação aos eventos, que foram suspensos,
devemos avaliar sobre trabalho específico para Viviana. Em relação ao documento,
Grupo tem pouco espaço para implementar um comitê dentro do Hospital do Câncer, pois
trabalho já está sendo realizado por Dr. Barra e Dra. Cláudia.
. Mônica Cunha pede a presença de um voluntário na gravação de seu programa para a
próxima segunda-feira, 09:00 horas, no Hospital do Câncer. Thaísa representará o Grupo.
. Dr. Rogério sugere que tenhamos uma reunião extra caso Dra. Aglai envie documento
solicitado pelo Grupo. Aprovado!

