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Este espaço nasceu com o intuito de melhorar a
comunicação interna e de trazer mais informações
e avisos do DRS XIII.
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
E QUALIFICAÇÃO PARA O SUS – Moisés Casagrande
PENSE! FOQUE! COMECE AGORA!
Em continuidade
ao Programa de
Capacitação
e
Valorização
dos
Trabalhadores do
DRS
XIII,
nos
últimos dias 24
e 31 de janeiro
aconteceram as
vídeoaulas
“PENSE!
FOQUE!

No mês de fevereiro teremos nossos últimos
encontros
e
o
encerramento das
atividades
dessa
capacitação.
Contamos que todos
que
vêm
participando para que continuem aproveitando
essa oportunidade.
O encerramento será dia 28 de fevereiro e desde
já gostaríamos de agradecer a todos pela
participação.
Formatura da capacitação “FERRAMENTAS E
ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS”
Facilitadoras: Letícia Trombini Vidotto e Camila
Martins Lion
Convidada
representando a
Coordenadoria de
Regiões de Saúde,
a técnica Regina
Garcia
do
Nascimento.

COMECE AGORA!
Para funcionários
do
DRS
conhecerem mais
sobre
procrastinação nas
ações,
atividades e
planos na sua
vida pessoal e
na
profissional,
bem como de
estratégias
para
minimizar e ou sanar.
Foram formadas 2 turmas para melhor atender as
necessidades tanto na parte da manhã quanto
para turma da tarde.

FORMATURA
Estão convidados todos os trabalhadores deste
DRS XIII Ribeirão Preto para conhecerem os
resultados desse processo de aprendizagem e
participarem no dia 28/02/2020, no anfiteatro
do DRS XIII Ribeirão Preto, às 13h:30m, da
formatura dos concluintes dessa capacitação.

FEVEREIRO

GRUPO TÉCNICO SAÚDE MENTAL
Grupo Técnico de Saúde Mental começou o ano
com recorde de
participação. A sala
de reuniões do
DRS
Ribeirão
ficou pequena.
Unindo os esforços
e os serviços.
REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER
(MATER)

COMEMORANDO ANIVERSÁRIO DA NOSSA AMIGA MARTA

Reunião
muito
proveitosa
na
Secretaria de Estado da
Saúde
na
última
quarta-feira (22/01):
- Liberação de recursos
para a consolidação do
AME - Centro de
Referência de Saúde da Mulher (Mater);
- Agilização da mudança de prédio da Farmácia de Alto
Custo da Marechal, bem como implantação do
aplicativo Remédio Agora (retirada com agendamento
prévio);
- Teleconsultório de
Dermatologia, o que
trará sensível diminuição
na fila de espera dessa
especialidade e
- Teleconsultório de
Oftalmologia.
É a tecnologia melhorando a qualidade de vida dos
pacientes do SUS.

SANTA CASA DE STa. RITA DO PASSA QUATRO

MARÇO

Em
janeiro,
a
convite da Diretoria
da Santa Casa de
Santa Rita do Passa
Quatro, técnicos do
DRS participaram de
reunião para visitar
as instalações e
toda a estrutura, foi
possível conhecer um pouco mais das atividades e
conversar sobre o que pode ser melhorado para
atendimento da população.

AJUDA SOCIAL
Gostaríamos de solicitar que
quem puder juntar e trazer
lacres de latinhas de alumínio e
tampinhas de plástico podem
entregar no NAOR para que
sejam enviados ao Hospital do
Câncer para serem trocadas
por Cadeira de rodas.

NÚCLEO DE HUMANIZAÇÃO CDQ - Élida Luchesi
Visitas Técnicas de
Humanização 2020
Neste primeiro trimestre, as
visitas
nas
Instituições
Hospitalares visam qualificar
os processos de trabalho para
elaboração
do
Plano
Institucional de Humanização
- PIH de 2020. A prioridade das visitas são das Instituições
que fazem parte do
Programa Santas Casas
SUStentáveis: Sta Casa
de
Ribeirão
Preto,
Sertãozinho e o Hospital
Beneficência
Portuguesa.
E
as
Unidades
da
Coordenadoria
de
Gestão de Contratos de Serviços de Saúde – CGCSS:
HERibeirão Preto, HESerrana e MATER.
No dia 10/01/2020 a visita foi realizada no HESerrana. Na
oportunidade aconteceu à reunião do Centro Integrado de
Humanização – CIH, onde foi
discutida Cogestão e formas de
implantação para serem previstas no
PIH.
Conhecendo as estruturas
físicas é possível observar
um
ambiente humanizado, como por
exemplo: o fato de ter vestiários
para banhos e refeitório com
refeições
para
todos
os
acompanhantes, entre outros.
Coordenadores do CIH – Ellen Resende e Taynan Morais.

COLETIVO DOS HOSPITAIS E SANTAS CASAS
DO DRS XIII
No dia 11/02/2020 realizamos 41º Coletivo, sendo a
primeira reunião do ano com a presença das Instituições:
HERibeirão, HESerrana,
HC Campus, HCUE, Hospital
Beneficência Portuguesa, CAIS-SR, Santas Casas Ribeirão,
Sertãozinho, Batatais, São Simão, a MATER justificou
ausência.
Na oportunidade, foi apresentado pela Coord. CIH do
HERibeirão Mariana Angélica de Souza, Estratégias de
Avaliação de Ações e Processos de Humanização, mesclando
forma qualitativa e quantitativa além de monitoramentos
longitudinal.
Os representantes
puderam também
compartilhar
os
movimentos
de
mudanças que vêm
realizando
internamente
em
suas Instituições, os
mesmos consideram
estas trocas de experiências uma “injeção de ânimo” para
colocar em prática as Políticas de Humanização.
Outro fator relevante da reunião foi já planejarmos para o
ano quais temas iremos trabalhar em cada Coletivo
bimestralmente.

GRUPO DE ALTA RESPONSÁVEL DO DRSXIII
Cerca de 33 profissionais, sendo as referências técnicas de
12 municípios e de 9 instituições hospitalares e do CDQ e
Regulação do DRSXIII, participaram da reunião de *Alta
Responsável no dia 14/02/2020 no DRS XIII.
Os municípios de Barrinha-HV e Santo Antônio da Alegria-VC
apresentaram os serviços de saúde ofertados nos municípios
e organizações da Alta Responsável que tem se
demonstrado importante para o cuidado dos pacientes.
Na oportunidade foi dado o “Feedback” da apresentação
nas reuniões da Comissão Intergestores Regional - CIR do

Projeto de Alta Responsável, que teve por objetivo o apoio
dos secretários e atualização das referências técnicas.
O Grupo levantou a importância de ter uma planilha com
todas as especialidades dos municípios e nesta reunião foi
apresentado um formato que será preenchido e
disponibilizados no e-mail do grupo, visando uma melhor
comunicação em rede entre os municípios e DRSXIII.
Outro fator Importante é a criação de indicadores de
monitoramento da Alta Responsável. Os representantes do
Grupo entenderam que o mais relevante para iniciar o
acompanhamento é a taxa de reinternação, seja na atenção
básica ou nas instituições hospitalares.
Neste ano de 2020 o Grupo pretende avançar na melhoria
dos processos de Alta Responsável das puérperas e recémnascidos, possibilitando que as mesmas já saiam
desospitalizadas com agendamento de ginecologista e
pediatra na atenção básica, assim como já ocorre em
Ribeirão Preto com o Programa Floresce uma Vida, para isto
serão levantados
os indicadores de
altas por região
de saúde para
iniciarmos este
processo com as
Maternidades.
*
Alta
Responsável: Dar
a continuidade
do cuidado aos
pacientes
na
atenção básica
após a saída da
instituição
hospitalar.

COMPRAS APARELHOS AUDITIVOS – AASI
Ângela Calcini

O DRS XIII fez uma compra de aparelhos auditivos com
utilização de recursos referentes à aquisição de OPM que
estava disponível no orçamento do DRS e iniciará agora no
mês de fevereiro o mutirão de entrega dos referidos
aparelhos. Serão beneficiados 280 pacientes dos 26
municípios das idades de 13 a 59 anos, conforme pactuado
em CIR pois estes necessitam cursar uma escola ou
faculdade e adentrar ao mercado de trabalho.
Os mutirões serão realizados sempre aos sábados, nos
seguintes
dias:
- 15/02/2020 – 50 pacientes;
- 14/03/2020 – 50 pacientes;
- 04/04/2020 – 50 pacientes;
- 18/04/2020 – 50 pacientes;
- 09/05/2020 – 50 pacientes;
- 23/05/2020 – 50 pacientes.
Para que todo esse processo se concretize, o DRS XIII conta
com a parceria dos municípios para que localizem seus
pacientes e disponibilizem o transporte no dia do mutirão.

TREINAMENTO REGULAÇÃO - Michelle
Nos dias 29, 30 e
31.01.2020,
aconteceu
o
Treinamento
referente a Microrregulação
de
Urgência e Emergência,
com a participação das
equipes dos Hospitais e
Unidades de Pronto
Atendimento, organizado
pelo
Núcleo
de
Regulação do DRS XIII

SAÚDE BUCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Joel
No SUS Coordenadora: Maria Fernanda de Montezuma
Tricoli (SES-SP) Tema
1 - Financiamento em
Saúde - Atenção
Básica Arnaldo Sala Coordenador
da
Atenção Básica da
SES-SP, Tema 2 - O
Brasil Sorridente: o
que
mudou
nos
programas de saúde
bucal, Rogéria Cristina Calastro de Azevedo Coordenadora Geral de Saúde Bucal do Ministério da
Saúde, Tema 3 - Planejamento Regional Integrado - PRI
Nelson Yatsuda representando Osmar Mikio Moriwaki Coordenador de Regiões de
Saúde da SES-SP
Dr. Nelson Yatsuda da
Coordenadoria de Regiõesde
Saúde CRS e Dr. Arnaldo Sala,
Coordenador da Atenção
Básica da SES
Joel Sakamoto - DRS XIII Ribeirão
Preto,
Dra.
Rogéria Cristina Calastro
de
Azevedo
Coordenadora Geral de
Saúde Bucal do Ministério
da Saúde, Dr. Paulo
Roberto
Santos
Interlocutor de Saúde
Bucal do DRS XII de
Registro

Reunião com Prof José Abrão e equipe da Nefrologia HC

PALESTRA COM CORTELLA – Adriana Ruzene
A
palestra
realizada
no
auditório da CRS
para
os
Coordenadores,
Diretores
Regionais
e
colaboradores da SES .

O tema abordado foi
Liderança,
palestrante
Mario Sergio Cortella

COMITÊ REGIONAL DE INFECÇÃO
RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DICAS DE FILMES
NETFLIX
Mande sua dica de filme

O IRLANDÊS

Foi realizada 14/02 a segunda reunião do Comitê
Regional de Infecção relacionada à Assistência à Saúde
(IrAS), coordenada pelo Grupo de Vigilância
Epidemiológica e Grupo de Vigilância Sanitária. O público
alvo são os profissionais de Controle de Infecção
Hospitalar dos serviços de saúde públicos e privados e as
vigilância em saúde dos municípios. O tema da reunião

Conhecido como
"O Irlandês", Frank
Sheeran (Robert
De Niro) é um
veterano
de
guerra cheio de
condecorações
que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de
aluguel número um da máfia. Promovido a líder sindical, ele
torna-se o principal suspeito quando o mais famoso expresidente da associação desaparece misteriosamente.

IO
Em uma Terra pós-apocalíptica,
Sam, uma adolescente é uma
das últimas pessoas no planeta
que está sendo evacuado. Com
o
último
transporte
programado para deixar o
planeta, ela precisa decidir
entre se juntar ao restante da
humanidade ou permanecer na
Terra.

foi a prevenção e o controle das bactérias
multirresistentes nos serviços de saúde. Contamos com a
palestra do Dr. Fernando Crivelenti Vilar, Infectologista da
UETDI HCFMRP-USP e médico da CCIH do Hospital São
Paulo de Ribeirão Preto e do Hospital Santa Isabel de
Jaboticabal e da Dra. Doroti de Oliveira Garcia, Diretor
Técnico I - Pesquisador Científico VI do Instituto Adolfo
Lutz - CLR IV/Marília. Discutimos a problemática da
resistência bacteriana, que é um fenômeno crescente em
âmbito mundial. O Brasil e o Estado de São Paulo tem se
empenhado para combater o crescimento da resistência,
que já tem se espalhado também para a comunidade. As
reuniões científicas do Comitê Regional são abertas para
todos os profissionais interessados no tema. A cada
reunião teremos um tema inovador e de interesse de
saúde pública.

MISTÉRIO NO MEDITERRÂNEO
Nick Spitz
(Adam
Sandler) é um policial
que há tempos tenta
se tornar detetive,
mas nunca consegue
passar na prova para o
cargo. Envergonhado, ele diz para sua esposa (Jennifer
Aniston) que trabalha na função, pedindo ao melhor amigo
que o ajude nesta mentira. Um dia, ao chegar em casa, Nick
é cobrado por Audrey sobre a sonhada viagem à Europa,
prometida quando eles se casaram, 15 anos atrás.
Pressionado, ele diz que já havia arrumado tudo e, assim, os
dois partem em viagem. Ainda no avião, Audrey conhece o
milionário Charles Cavendish (Luke Evans), que os convida
para um tour a Mônaco a bordo do navio de seu tio (Terence
Stamp). O casal aceita a oferta, sem imaginar que estaria
envolvido com a investigação em torno de um assassinato
em pleno alto-mar.

