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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. 

O JARDIM DO DRS  

 Quantas alegrias, bem estar e 
encantamento podem haver num lugar tão 
comum, mas tão surpreendente ao mesmo 
tempo? 
 Há algum tempo o DRS vem ganhando o 
cuidado de algumas pessoas que se uniram para 
embelezar e trazer novas cores ao nosso olhar e 
ao olhar de quem nos visita. 
 O jardim ganhou canteiros, adornos, 
flores diversas e principalmente, ganhou vida. 
 Arbustos que protegem árvores, árvores 
que dão morada à orquídeas, rosas que parecem 
de veludo. 

 Em um dia destes, 
alguém que veio à 
Farmácia parou para 
admirar o espaço e me fez 
portadora de uma 
mensagem à Comissão 
que cuida do jardim, disse 
que este é o único órgão 
público que ela conhece 
que traz paz e alegria, que 

deu para sentir que neste jardim tem amor. 
 É bem assim, todo trabalho realizado com 
amor transmite sentimentos bons, que mesmo 
para as pessoas mais distraídas causam algum 
efeito, se não aos olhos, mas à alma. 
 O fato é que a transformação do jardim 
transformou o olhar das pessoas, e que faz a 
diferença no nosso dia a dia. 
Hoje, o jardim do DRS não é um espaço em que 
habitamos, é um espaço que habita em nós. 

Obrigada à Comissão pelo presente. 
  
“O segredo é não correr atrás das borboletas... 
É cuidar do jardim para que elas venham até 
você.”  (Mário Quintana) -  Dilza M. Lupaquini 

JUNHO 
Maria Helena 2 Central Transplante 
Márcia Oliveira 8 GVS 
Diego 11 Farmácia Alto Custo 
Rosangela de Oliveira 12 Regulação 
Silvia Rochael  13 Planejamento 
Eva  14 Protocolo 
Nei 14 Farmácia 
José Carlos  16 Central Transplante 
Bete 16 GVE 
Luiz Gonzaga 20 NAOR 
Giselle  25 Farmácia 
Ariane  28 Central Transplante 
Sandra 29 Farmácia Alto Custo 
Janaina  30 Planejamento 

   

JULHO 
Fabrício 2 Gabinete 
Antonio 3 Vigilante 
Cristina 4 Credenciamento 
Ercilia  7 Farmácia 
Márcia Pozzatto  12 Regulação 
Sonia Pirani  16 Credenciamento 
Drª Maria de Lourdes  22 Farmácia Alto Custo 

 
Equipe técnica do DRS no  

combate ao COVID-19.  
DRS continua enviando insumos e materiais para os 

nossos 26 municípios e Hospitais.  

INSUMOS 

Máscara Proteção/N95 1031 pct 

Óculos e protetor facial 169 cx 

Toucas 349 cx 

Avental Descartável 760 cx 

 



Licença saúde DPME 

(Departamento de 
Perícias Médicas) 

Como solicitar 
O servidor, caráter efetivo 
ou temporário, que 
necessitar de Licença para 

Tratamento de Saúde e Licença por Motivo de 
Doença em Pessoa da Família, deverá estar em posse 
do seu atestado médico – odontológico e solicitar ao 
órgão de recursos humanos o agendamento da 
perícia médica.  
 Cabe ao servidor informar a data de emissão 
do atestado médico, quantidade de dias de 
afastamento e CRM do médico que emitiu o 
atestado, cabendo ao mesmo, a responsabilidade de 
levar no dia da perícia o relatório médico completo 
que esteja de acordo com os termos da Resolução 
SPG nº 09, de 12 de abril de 2016, no qual conste: 

 o diagnóstico; 
 a provável data de início da doença; 
 manifestações clínicas e laboratoriais; 
 a conduta terapêutica e periodicidade de 

acompanhamento; 
 a evolução da patologia; 
 as consequências à saúde do periciando; 
 o provável tempo de repouso estimado 

necessário para a sua recuperação; 
 o registro dos dados de maneira legível; 
 identificação do médico assistente emissor, 

mediante assinatura e carimbo com o 
número de registro no respectivo Conselho 
Regional. 

 
Prazo para solicitação 

 O atestado deverá ser apresentado ao RH da 
Unidade ou Órgão de lotação do servidor, que 
acessará o sistema do DPME e providenciará a 
emissão da GPM. 
 Importante lembrar que a data de início da 
licença poderá retroagir por até 05 (cinco) dias. 
Somente são concedidos períodos maiores de 
retroação no caso de servidor internado. 
 

O que levar no dia da perícia 
O servidor deverá comparecer no dia, hora e local 
agendado para a realização da perícia médica munido 
de: 
- Documento de Identidade com foto recente, vide 
Comunicado DPME nº 22, de 12/01/2016; 
- Atestado médico (usado para agendamento 
perícia); 
- Relatório médico completo original; 
- Exames complementares comprobatórios; 
- Rol de Atividades para servidores readaptados. 

Núcleo de Recursos Humanos 
DRS XIII – Ribeirão Preto 

 

Reuniões de Humanização em tempos de 
Pandemia 

Por Élida R. Luchesi 
Responsável Núcleo de Humanização CDQ/DRSXIII 

 Em tempos de pandemia temos que nos 
reinventar com novos modos de nos reunir, várias 
ferramentas têm sido utilizadas para que isto ocorra no 
âmbito profissional e pessoal. 
 No dia 09 de Junho o Núcleo de Humanização - 
CDQ realizou a primeira reunião pelo Zoom, sendo a 42º 
do Coletivo dos Hospitais e Santas Casas do DRSXIII, com a 
pauta “Qual o impacto do Covid-19 nos processos de 
trabalho de humanização”?  
 Participaram 14 Instituições Hospitalares da nossa 
região na reunião, onde puderam trocar experiências 
deste momento difícil que os profissionais de saúde estão 
enfrentando ao conter a pandemia. 
 O Núcleo já está se planejando junto aos 
participantes das reuniões, conforme o cronograma anual, 
para a realização do Grupo de Trabalho de Humanização – 
GTH das Maternidades e a reunião do Grupo de Alta 
Responsável do DRSXIII, tendo em vista a importância da 
qualificação dos processos de humanização, visando os 
desdobramentos frente ao enfrentamento a pandemia. 
 Neste período que não houve reuniões, têm sido 
ofertados para os participantes destes Coletivos via email 
e grupos de whatsapp, materiais de orientações, cursos, 
entre outros da Secretaria de Estado da Saúde e Ministério 
da Saúde para o apoio remoto dos mesmos em relação à 
pandemia.  
 Foi criado um link com materiais sobre Covid-19 
no site: www.neph.com.br 

 
Grupo de Trabalho de Humanização –  

GTH das Maternidades do DRSXIII 
 

A equipe da 
Mater iniciou as 
suas Redes 
Sociais oficiais, 

portanto 
acompanhem as 
suas publicações. 
Segue abaixo: 
links das Redes 
Sociais: 

-FACEBOOK: https://www.facebook.com/materribeirao/ 
 
-INSTAGRAM: https://www.instagram.com/materribeirao/ 
 
YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/channel/UCK4z8VGu3MYjgJXHwlkiEbQ 

 
“Parabéns à toda equipe da Mater! A melhoria da 
comunicação de massa é um dos aspectos que as 
Instituições precisam avançar no SUS para atingir os 
usuários, profissionais e gestores, para orientá-los, 
informá-los, combater as fake news e outros”.  

 

http://www.planejamento.sp.gov.br/Conteudo/apresentacaoTipoSeisConteudo.aspx?9uaVfyQKNukYgVJntZnMliyfRGEyDJJh#collapse2
http://www.planejamento.sp.gov.br/Conteudo/apresentacaoTipoSeisConteudo.aspx?9uaVfyQKNukYgVJntZnMliyfRGEyDJJh#collapse3
http://www.dgrh.unicamp.br/rhs-unidades-orgaos
http://www.dgrh.unicamp.br/rhs-unidades-orgaos
http://www.dgrh.unicamp.br/rhs-unidades-orgaos
http://www.dpme.sp.gov.br/gpm.html
http://www.planejamento.sp.gov.br/Conteudo/apresentacaoTipoSeisConteudo.aspx?9uaVfyQKNukYgVJntZnMliyfRGEyDJJh#collapse4
http://www.neph.com.br/
https://www.facebook.com/materribeirao/
https://www.instagram.com/materribeirao/
https://www.youtube.com/channel/UCK4z8VGu3MYjgJXHwlkiEbQ

