Ata de reunião – Unidade I
Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018
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Médica e enfermeira dos cuidados paliativos conseguiram bolsa de 80% para curso de pósgraduação em paliativo (especialização) no Hospital Sírio Libanês de São Paulo. Dra Nathássia, médica dos cuidados paliativos, solicita aumento de carga horária de 20h por 30h. Para a atual demanda dos paliativos não há necessidade, mas essa solicitação poder ser viabilizada a partir dos
serviços na Unidade 2. Direção do HCU está refazendo a grade de férias de todos os técnicos e
físicos, por conta de necessidades de adequações à legislação. Eleckta informa que os acessórios
da radioterapia estão liberados pela ANVISA e solicita reunião para março para estabelecerem
sobre a instalação de equipamentos no HCa, e haverá necessidade de adequação do mobiliário e
cabos da sala, que já estão sendo providenciados. Funcionário do Grupo recentemente adaptado
ao serviço de arquivo do HCa está de licença médica por motivo de leucemia crônica. Haverá mudança onerosa referente ao medicamento Asparaginase, usado na oncopediatria e hematologia.
Sobope de demais Entidades de representação dessas especialidades estão decidindo sobre as
mudanças que envolvem a aquisição desse medicamento, estão adequando a APAC que não será
suficiente para cobrir o novo custo do medicamento. Para adulto o valor é de 70mil reais e criança
52mil reais para um tratamento por 6 meses, e atualmente temos em média 20 pacientes por ano
que necessitam da Asparaginase. Renato esteve em reunião com representantes da pediatria geral
do HCU e representantes da Direção do HCU e a boa convivência é um desejo de todos. Renato
esclareceu aos participantes que o Grupo sobrevive de doações e que é possível somar esforços
para pleitear as demandas da pediatria geral junto à UFU e FAEPU. Procuradoria da UFU orienta
que o Seonc tem que disponibilizar atendimento para solicitação de pacientes com processo para
aquisição de veículo com isenção de impostos. Pela falta de médicos no serviço será possível disponibilizar uma vaga por semana. Foi aprovada solicitação de funcionário do HCa, portador de
necessidade especial, para uso do estacionamento. Todos os assuntos relacionados com oncopediatria devem ter o aval da oncopediatra responsável técnica pelo serviço, Dra. Anna Beatriz. Projeto de parceria com HCa de oficinas de programação e robótica para crianças deve ser encaminhado para ela. Dr. Barra tem recebido reclamações do barulho do bingo e da dança nas salas de
espera. Sérgio está revendo com as coordenações sobre o entretenimento. Roque aguarda técnico
em segurança do trabalho que irá acompanhar a poda das árvores para liberar canteiro de obra.
Renato informa que serão retirados da planilha da obra os equipamentos de suporte de infraestrutura elétrica, no valor de 200 mil reais, para serem adquiridos, por melhor preço, através do
recurso de responsabilidade do Grupo. Ariza informa que nobreak para equipamentos da radioterapia está sendo orçado no valor de 230 mil reais. Solicita retorno dos funcionários da TI do HCa
que estiveram visitando o serviço de radioterapia do Icesp em São Paulo. Antônio Carlos elogia
evento em Coromandel com boa participação do Nuppec e de grande visibilidade para o HCa, sugeriu ao Secretário de Saúde de Coromandel e aos representantes do curso de psicologia que dessem suporte ao grupo Oásis. Dr. Rogério informa que ficou boa a reforma no auditório do HCa.
Informa também que os Diretores do Grupo fizeram levantamento sobre os incentivos e não há
condição financeira do Grupo em majorar os valores atualmente praticados. Recebeu solicitação
formal de dois médicos para diminuição de carga horária e manutenção dos valores e solicitação
não também não aceita pela Diretoria do Grupo. Dr. Rogério solicita acertar com chefe do serviço
sobre agenda das novas contratadas, dra. Nathália e dra. Lara, priorizando as demandas atuais
como cobertura de férias. Dra. Nathália deve iniciar em março e dra. Lara em abril. Rafael apresenta orçamento para substituição de rack da sala de planejamento, mas irá aguardar alteração do
mobiliário da sala. Apresenta orçamento para substituição do sistema de amplificação do som do
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HCa, no valor de R$2.520,00 e Diretoria aprova. Renato estará ausente da próxima reunião e Fernando estará ausente nas 2 semanas seguintes. Presentes: Dr. Barra, Denise, Evelin, Sérgio, Roque,
Ariza, Renato, Antônio Carlos, Dr. Rogério, Clóvis e Fernando.
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Aprovam essa ata:
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