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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

No ultimo dia 12
de maio comemoramos o
dia
mundial
do
Enfermeiro,
esse
profissional que é tão
importante para nós.
Dentro do DRS e
fora nos municípios
temos
inúmeros
enfermeiros que fazem
parte de todas as nossas
políticas e cuidados referente a Saúde Pública.
Esta é uma pequena homenagem para
todos que estão doando suas vidas para trabalhar.
Carta aos ENFERMEIROS...
Ser enfermeiro é carregar a missão de
olhar pelo outro e dar tudo de si para que vidas
sejam ajudadas. Esse profissional é peça
fundamental para o bom funcionamento da saúde
tanto
pública
como
particular.
A profissão exige dedicação, cuidado,
disposição, sacrifício e, acima de tudo vocação,
sem esses atributos alguém que trabalha na área
de enfermagem jamais conseguiria servir da

maneira
como
deve
ser
feito.
Essas pessoas muitas vezes deixam de viver
a vida delas para se dedicar inteiramente a um
paciente que precisa de cuidados cautelosos.
Durante as noites em claro, nos chamados
plantões elas são capazes de simplesmente de se
esquecerem da família por um momento e se
envolverem em um caso que requer atenção.
Quando é chegada a hora de optar por
qual profissão a seguir, milhões de dúvidas vêm à
cabeça, esse é um período complicado onde
qualquer atitude impensada pode levar a diversos
prejuízos.
Portanto, se você pretende trabalhar na
área de enfermagem, pense muito bem, preparese para enfrentar grandes desafios, pois lidar com
a vida das pessoas é uma tarefa extremamente
perigosa e requer ética, profissionalismo, vontade
e garra.

Enfermagem é a arte de cuidar incondicionalmente, é
cuidar de alguém que você nunca viu na vida, mas
mesmo assim, ajudar e fazer o melhor por ela. Não se
pode fazer isso apenas por dinheiro...Isso se faz por e
com amor!
Angélica Tavares

Um plano de saúde pode ser feito por médicos, mas a
saúde é feita fundamentalmente de enfermagem.
Emerson Cardoso
A Enfermagem é a arte do cuidar e nós somos os
artistas dessa ciência complexa e indispensável na
saúde.
Enfermeira anônima

“Vigilância Sanitária no combate ao Covid-19”
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Marina Claro de Souza
O Grupo de Vigilância Sanitária de Ribeirão
Preto – GVS XXIV está engajado em diversas frentes de
combate à pandemia de Covid-19.
Desde o dia 15/04/2020, estão sendo
realizadas ações diárias em todos os municípios da
área de abrangência do GVS XXIV, com o objetivo de
verificar o cumprimento dos decretos estaduais e
municipais referentes às restrições de funcionamento
dos serviços não essenciais, bem como realizando um
intenso trabalho de orientação aos responsáveis pelos
estabele
cimentos
essenciais

,

em
relação
às
medidas
sanitárias

adotadas
para o
funciona
mento dos mesmos, de forma a garantir a segurança
dos clientes e funcionários. Estão sendo realizadas
orientações referentes ao uso obrigatório de máscaras,
frequência de trocas, uso obrigatório de álcool gel ao
adentrar todos os estabelecimentos, número máximo
de clientes (1 a cada 10 m2 da área de vendas),
distanciamento social, cuidados com objetos
compartilhados (como telefones e leitoras de cartão de
crédito). O principal objetivo desta ação é
conscientizar a população de que ela é o principal
agente para garantir a efetividade do distanciamento
social e demais medidas preventivas, que são de vital
importância para reduzir a velocidade de propagação
do novo coronavírus, de forma a impedir o colapso de
nosso sistema de saúde.
Além
disso, foram realizadas ações
fiscalizatórias em parceria com o Ministério Público do
Estado de São Paulo em estabelecimentos fabricantes
de produtos antissépticos à base de etanol 70%, de
forma a garantir a qualidade e a eficácia e a segurança
destes produtos.
Foram realizadas, ainda, em parceria com a
DRS XIII, visitas a diversas instituições hospitalares da
região para verificação dos leitos de enfermaria e UTI
destinados ao tratamento dos pacientes acometidos
por Covid-19, tendo sido também esta uma
oportunidade para orientar os profissionais destes
serviços visitados.
Por fim, o GVS XXIV está monitorando a
alimentação diária do Censo Covid-19, um portal
criado para condensar os dados referentes à ocupação
de leitos hospitalares de enfermaria e UTI, com o
objetivo de registrar o número de pacientes internados
(suspeitos e confirmados), assim como a
disponibilidade de leitos hospitalares, visando à uma
melhor organização dos serviços durante este período.

O Núcleo de Recursos
Humanos informa sobre a
suspensão temporária da
entrega dos processos de
revisão do Adicional de Insalubridade enquanto
perdurar o estado de calamidade devido
pandemia – COVID 19.
Orientação encaminhada pelo Departamento de
Perícias Médicas do Estado –
D.P.M.E., assegurada pelo Decreto nº 64.917,
de 03 de abril de 2020.

Núcleo de Recursos Humanos
DRS XIII – Ribeirão Preto

Equipe técnica do DRS dentre várias atividades
relacionadas ao combate ao COVID-19.
DRS continua enviando insumos e materiais para os
nossos 26 municípios.

INSUMOS
Máscara Proteção
Álcool em Gel
Luva Latex
Avental Descartável

1687 pct
144 unid
1250 cx
468 cx

15 de Maio – Dia do Assistente Social

Assistente social é o profissional que tem
em mente o bem-estar coletivo e a integração do
indivíduo na sociedade. Sua atuação é muito
ampla: o assistente social estará onde for
necessário, orientando, planejando e promovendo
uma vida mais saudável – em todos os sentidos.
Mesmo quando atende a um indivíduo, o
assistente social está trabalhando com um grupo
social, pois entende que esta pessoa está inserida
em um contexto no qual não se pode dissociar o
individual do coletivo.

Esta “mãozinha” do assistente social é
fundamental. Utilizando uma metáfora popular,
podemos dizer que este profissional não é aquele
que doa um peixe, mas o que ensina a pescar. É
preciso diferenciar assistência de assistencialismo.
Em uma comunidade, por exemplo, o
assistente social pode atuar incentivando a
tomada de consciência dos integrantes. Isto
significa ajudá-los a perceber sua capacidade de
expansão e crescimento, para que aprendam a
satisfazer suas necessidades e utilizar melhor seus
próprios recursos.
No setor público, que emprega a maioria
desses profissionais – 80% da categoria -, ele
desenvolve campanhas de saúde, educação e
recreação. Em grandes empresas privadas, por sua
vez, pode prestar assessoria na área de recursos
humanos.
Em uma penitenciária, por exemplo, ou em
abrigos de menores, o assistente social
desenvolve um trabalho de reintegração social. A
ideia é fazer com que esses indivíduos
marginalizados sintam-se parte da sociedade,
eliminando ou reduzindo o sentimento de
exclusão.
Feliz Dia do Assistente Social!

