
 

 

2ª EDIÇÃO 

 

 

Este espaço nasceu com o intuito de melhorar a 

comunicação interna e de trazer mais informações 

e avisos do DRS XIII.                               

 
Núcleo de Avaliação e  

Monitoramento de Resultados 
 

Reunião de todos os CER´s habilitados do 
DRS XIII Ribeirão Preto 

10/10/2019 - Horário: 14:00 às 16:30 

 

 O objetivo da reunião foi revisar as pactuações 
entre os serviços com relação ao atendimento as 
pessoas com deficiência nas áreas Intelectual, Física, 
Auditiva e Visual. Foram pautas da reunião a revisão 
das filas de espera, a Implantação de fato e de direito 
do CER III do HE e a Agenda não regulada; 
 A discussão permeou as atribuições dos CER´s, 
bem como, a forma de acesso e o atendimento do CER 
III/HE, o controle de vagas, os protocolos e demais 
assuntos pertinentes à área da pessoa com deficiência 
do DRS XIII. 

 

Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS 

– CDQ  

II Seminário de 

Valorização dos 

Trabalhadores da Saúde – 

10/12/2019 

O Seminário objetiva  
fomentar e fortalecer as 
ações de valorização 
profissional nas 
Instituições Hospitalares e 
municípios. 
 

 

Formulário de inscrição para os Municípios 

Link: https://forms.gle/y1GcvtViYsViv2AV6 

  

 

 
Programa de Comunicação  
“Ferramentas e Estratégias 

Comunicacionais” 
 

Capacitação para os funcionários do DRS XIII, iniciada 
em 12 de novembro de 2019 e com encerramento em 

fevereiro de 2020 
 

 

 

https://forms.gle/y1GcvtViYsViv2AV6


 

 

 

 

 
Núcleo de Avaliação e  

Monitoramento de Resultados 
 

Curso de capacitação aos Profissionais 
envolvidos com a (re) habilitação dos 

Distúrbios de Audição. 
30/09/2019 - Horário: 9:00h às 17:00h 

 

 O curso ocorreu em ambiente virtual de 
aprendizagem e fornecerá subsídios teóricos e práticos 
aos profissionais envolvidos com a (re) habilitação das 
pessoas com deficiência auditiva. 
 Organizador: DRS XIII/ Núcleo de Avaliação e 
Monitoramento de resultados em parceria com 
Departamento do Otorrinolaringologia e Faculdade de 
Medicina FMRP/USP 
 Programação: 2 encontros presenciais e 4 
módulos à distância, sendo eles: 
- 04/10 a 14/10/2019 - 01/11 a 15/11/2019 
- 15/10 a 31/10/2019 - 16/11 a 01/12/2019 

 

Reunião APAE de Brodowski 

 16/10/2019 - Horário: 9:30h às 11:00h 
 

A reunião teve como objetivo a organização do 
serviço junto ao município de Brodowski, a orientação 
e registro de procedimentos realizados com os 
pacientes atendidos por este serviço e a elaboração de 
convênio junto a Secretaria Municipal de Saúde 
(tramites legais). 

Foi tema da discussão as atribuições da APAE, 
os acordos fechados com o Município e o registro de 
todos os dados para produção de série histórica e 
faturamento dos procedimentos realizados para 130 
crianças com deficiência. 

 

Comitê de Mortalidade Materno Infantil 

Reunião  dia 14/10/2019 - Horário: 09:00h as 11:00h 

 

 O objetivo do comitê é propor medidas de 
intervenção para reduzir o número de mortes materna 
e infantil, e possibilitar o acompanhamento e avaliação 
permanente da assistência a Saúde da Mulher e a 
Saúde da Criança. 

 Seu objetivo, também, é realizar 
monitoramento permanente da situação da 
Mortalidade Materna, Infantil e fetal na respectiva 
área geográfica, identificando os fatores que propiciam 
a ocorrência desses óbitos; acompanhar as ações das 
Secretarias Municipais de Saúde no processo de 
articulação e integração das diferentes instituições e 
instâncias envolvidas na questão e estimular a criação 
e monitorar a atuação de comitês municipais sempre 
que necessário para vigilância da mortalidade materna, 
infantil, fetais e mulheres em idade fértil 

Participantes da reunião: Núcleo de Avaliação 
Monitoramento de Resultados, Grupo de Vigilância 
Epidemiológica, Representantes de Universidades, 
Departamento de GO e Obstetrícia, Departamento de 
Puericultura e Pediatria, Articulação Saúde da Mulher, 
CDQ, Escola de Enfermagem, CREMESP, Articuladoras 
AB, Grupo de Vigilância Sanitária, Santa Casa de 
Ribeirão Preto, Representantes dos Gestores-CIR´s, 
representante das vigilâncias dos 26 municípios. 
 A reunião teve como pauta a apresentação dos 
casos de morte materna ou infantil, a discussão do 
fechamento dos casos como evitável ou inevitável e as 
recomendações necessárias para os municípios ou 
instituições e equipes responsáveis pelos pacientes. 

 

 

Ouvidoria 

  
 O SUS foi criado pela Constituição Federal de 
1988 e regulamentada pela Lei 8080/90 e regido  pelos 
princípios  da Universalidade,  Integralidade e 
Equidade , que garantem  ao cidadão/usuário  do SUS, 
uma boa qualidade do Serviço  de Saúde Pública,  o 
tratamento  e prevenção em diversas  áreas de saúde,  
e também tem o objetivo de diminuir a desigualdade e 
a discriminação entre  as pessoas  atendidas.   
 No intuito de garantir estes direitos, foram 
criadas as Ouvidorias, que devem ser acionadas 
quando  o cidadão não for  atendido  em seus direitos.  

A ouvidoria é um canal de diálogo entre o 
cidadão/usuário e o órgão público, onde o cidadão  
pode dar opiniões,  sugestões,  fazer solicitações,  
reclamações,  denúncias  e também  elogios.  O papel 
do ouvidor é escutar o cidadão, encaminhar sua 
manifestação para o setor competente e acompanhar 
o desfecho.  Nem sempre o ouvidor tem o poder ou a 
de resolver o problema, mas pode mediar conflitos, 
apontar falhas, soluções e contribuir para a melhoria  
da gestão com consequente satisfação  da população.  

 
 
 
 

Programação 
DRS XIII 



 
 
 
 
 
 
 

 A ouvidoria está vivendo  um momento muito 
intenso,  recebendo um grande  apoio do Ministério  
da Saúde e a prova de tudo  é  a Portaria  MS 
1.975/2018, onde os  municípios foram convidados a 
participar do Plano de Ação  para Ampliação  e 
Qualificação  do Serviço  de Ouvidoria  no SUS. Em 
nossa Regional o Plano foi apresentado  em reunião no 
dia 04/07/2019, com a participação de vários 
municípios. 
 Nos dias 06, 07 e 08 de Novembro aconteceu 
em São Paulo Oficina de Ampliação das Ouvidorias em 
Saúde, promovido pelo Ministério da Saúde de acordo 
com a Portaria MS nº 1.975/2018. Participaram 11 
municípios da Regional de Ribeirão Preto, onde os 
mesmos receberam um computador fornecido pelo 
Ministério, para uso exclusivo das Ouvidorias. 

Nos próximos dias, 25, 26 e 27/11/2019, terá 
um novo encontro com onde o tema da oficina será 
Qualificação. Neste encontro participarão mais 3 
municípios da área de abrangência do DRS XIII. 

O DRS XIII parabeniza os municípios pela 
participação produtiva e muito importante neste Plano 
de Ação, que tem o grande objetivo de melhorar a 
gestão pública em Saúde no Estado de São Paulo. 
 

Município de Sertãozinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município de Batatais 

 

 

 

 

Município de Serrana 

 

 

 

 

 

Município de Pontal 

 

 

 

 

 

 

Ouvidoria DRS 

Faz parte do Plano de Ação a 
divulgação e disponibilização do 
Sistema de Ouvidoria, para tanto, 
foi colocado na entrada do DRS 
uma caixa onde o cidadão pode 
depositar sua manifestação. 

Além da caixa, é 
disponibilizado o atendimento 
telefônico (16) 3607-4273, através 
do e-mail drs13-
ouvidoria@saude.sp.gov.br, e 
ainda, atendimento presencial, no 
horário 8:30h às 14:30h.  

O cidadão também pode se 
manifestar através do Sistema 
OuvidorSUS do Ministério da 
Saúde, pelo telefone 136. 
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