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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.
PLANO ESCORPIÔNICO DRS XIII
Adriana Ruzene

Os registros
Centro
de
Vigilância
Epidemiológica - CVE
- da Secretaria de
Estado da Saúde
apontam nos últimos cinco anos no Brasil, um
aumento de 80% no número de acidentes de
escorpiões, aumentando de 78 mil para 141 mil
casos.
No Estado de São Paulo as três espécies de
escorpiões mais comuns são: o Tityus serrulatus, ou
escorpião amarelo, o mais prevalente, que causa o
maior número de acidentes e os de maior gravidade.
Tityus bahiensis, ou escorpião marrom, também com
potencialidade de causar acidentes graves, porém em
menor frequência. Tityus stigmurus, conhecido como
escorpião amarelo do nordeste, assemelha-se ao T.
serrulatus nos hábitos e na coloração, porém seu
tronco é claro e amarelo, apresentando uma faixa
escura longitudinal na parte superior, seguido de
uma mancha triangular na região frontal da carapaça.
Tem sido responsável por poucos acidentes.
A primeira necessidade urgente é a
adequação dos pontos estratégicos (PE) e fluxo de
atendimento nas regiões de Saúde de abrangência do
Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto –
DRS XIII e GVE XXIV- Ribeirão Preto, além de delinear
ações estratégicas para a prevenção baseada nos
hábitos dos escorpiões
O objetivo geral é proteger e garantir que a
população quando exposta a acidentes por
escorpião,
tenha
um
ponto
estratégico
geograficamente
disponível para atendêlo dentro do tempo
convencionalmente
definido
para
a
aplicação
da
soroterapia específica.
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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
Álcool - 190ml gel
Álcool – 150 ml gel
Álcool - 500ml gel
Álcool – 5 Litros gel
Avental Descartável

152,000 unid
63 unid
1620 unid
300 unid
07 unid
5,300 unid

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização sobre
o uso de máscaras durante a pandemia de
Covid-19
Marina Claro de Souza - Farmacêutica do GVS Ribeirão Preto

Em
consonância
com as atuais
recomendações
da
Organização
Mundial da Saúde para reduzir o ritmo de contágio
pelo novo coronavírus, foi publicado pelo Governo de
São Paulo o Decreto Estadual nº 64.959, de 04 de
maio de 2020, que determina o uso obrigatório de
máscaras de proteção facial em todos os locais
públicos, somado ao distanciamento social,
mantendo-se a distância mínima de 1,5 m entre os
indivíduos. Por se tratar de uma doença causada por
um vírus até então desconhecido, muito pouco ainda
se conhece sobre a Covid-19, nenhum tratamento
medicamentoso apresentou eficácia cientificamente
comprovada até o momento e, considerando-se um
cenário extremamente otimista, teremos vacinas
disponíveis somente em meados de 2021.
O novo coronavírus é altamente contagioso,
especialmente pelas vias respiratórias, sendo que as
partículas virais são exaladas durante a respiração,
tosse e espirros. Sendo assim, o uso de máscaras de
proteção facial é, neste momento, a melhor e mais
eficaz arma disponível para mitigar sua propagação,
associado ao distanciamento social e higienização das
mãos (lavagem com água e sabão, uso de álcool 70%
líquido ou em gel). Estamos vivenciando um
momento muito crítico na Saúde Pública mundial,
sendo que em nossa região o cenário não é diferente,
haja vista a grande quantidade de pacientes
internados em nossos hospitais, muitos deles em
estado crítico, requerendo tratamento intensivo.
Em face deste cenário, foi publicada em 29
de junho de 2020 a Resolução SS n°. 96, que dispõe
sobre a fiscalização sanitária do uso obrigatório de
máscaras, a ser realizada nos estabelecimentos
comerciais, prestação de serviços e população em
geral. Também foi desenvolvida uma placa de aviso
padronizada, a qual se encontra disponível para
download
no
site
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
As ações da Vigilância Sanitária ocorrem nos
âmbitos estadual e municipal e contam com a
colaboração da Polícia Militar, havendo previsão legal
de aplicação de Autos de Infração Sanitária seguidos
de multas para os casos de
descumprimento, além de ser
realizado um intenso trabalho
de conscientização sobre a
importância da colaboração de
todos os cidadãos neste
processo de contenção da
pandemia de Covid-19.

Núcleo de Humanização - CDQ
Élida R. Luchesi

Hospital Estadual de Serrana em tempos de COVID-19
Ellen Resende de Almeida Alcantara, Coord. do CIH.

O Hospital através do
Centro
Integrado
de
Humanização – CIH verificou
a necessidade de adotar
diversas ações de humanização
focadas em mudanças de
processos em função da
pandemia do COVID-19. Como forma de verificar a
efetividade destas ações na visão dos funcionários e
de abarcar outras possíveis sugestões, foi
confeccionado formulário no
Google Forms que foi enviado
por e-mail e WhatsApp
institucional do hospital para os
colaboradores. Os resultados
apontaram que 49,3% dos
colaboradores responderam à pesquisa, sendo que
destes 93% caracterizaram a comunicação feita no HE
Serrana como boa ou muito boa. Com relação a
autopercepção de apoio entre os colegas, 90,4% dos
profissionais
que
responderam
à
pesquisa
consideraram este apoio presente na rotina de
trabalho, sendo os tipos de apoio observados o espaço
de escuta, auxílio no uso de EPI's e incentivo entre
pares.
Algumas das ações
bem
avaliadas
pelos
funcionários
foram as
músicas no refeitório, os
treinamentos com a equipe,
os boletins de comunicação
e a realização de refeições
especiais, sendo que a partir do referido formulário,
outras ações foram elencadas e elaboradas pela equipe
de humanização, como vídeos de alongamento e
relaxamento e outros tipos de treinamento. Os dados
obtidos por meio do formulário foram divulgados aos
funcionários por meio do Boletim de Humanização do
HE Serrana.
Boas Práticas do Centro Integrado de Humanização
do HCFMRP - USP Campus em tempos
de pandemia 2020
Por Renata Pereira Calhau, Vice-Coord. CIH

Serviço de Psicologia Hospitalar do HC-Campus
Considerando
as
implicações
subjetivas
ocasionadas pelo cenário da pandemia, o Serviço de
Psicologia Hospitalar foi convocado pela administração da
instituição para elaborar projeto de intervenção, onde
houve divisão dos profissionais em três Grupos de
Trabalho, no cuidado da Equipe, Paciente e Família. Foram
elaborados pelos Grupos de Trabalho: fluxogramas,
materiais informativos, protocolos e adaptações de
recursos tecnológicos para oferecer atendimento online,
como propostas de intervenções para atender as
demandas advindas da pandemia de Covid-19 e
manutenção da rede de cuidados.

Os cuidados para as Famílias e Pacientes foram
pensados a partir de pedido de interconsulta, triagem para
avaliação de demandas e encaminhamento para
atendimento presencial em situações excepcionais,
atendimento remoto, visitas virtuais e acolhimento em
contexto pós-óbito. O Grupo Equipe baseou-se na
assistência para atendimentos dos colaboradores e
treinamentos para líderes, com a finalidade de trabalhar os
primeiros cuidados em saúde mental e perpassar pelos
conteúdos que emergem diante do contexto pandêmico,
como comunicação de más notícias, restrição de
visita/acompanhante e óbito.
Para o cuidado da Equipe de profissionais da
saúde, a assistência é individual, tendo como conduta ética
em oferecer disponibilidade de atendimento por psicólogo
que não seja da equipe do colaborador e também cuidado
em relação à evolução clínica no prontuário eletrônico.
Quanto ao treinamento, há enfoque na prevenção,
identificação de demandas para encaminhamento para o
serviço de saúde mental e capacitação dos líderes de
equipe. Atualmente, o servidor que chegar ao SAMSP com
demanda psicológica, como por exemplo, sintomas
ansiedade será atendido em regime de plantão psicológico
e posteriormente encaminhado para atendimento
individual e presencial ou online. Além disso, vale ressaltar
e utilizar das iniciativas da Sociedade Brasileira de
Psicanálise, grupos de psicólogos de roda de conversa e
iniciativa do serviço de saúde mental do município de
Ribeirão Preto.
Vídeos de Ginástica Laboral e Qualidade de Vida – SESMT
A profissional Educadora Física, responsável pela
ginástica laboral está gravando vídeos orientando
alongamento, relaxamento, movimentação de ginástica
laboral para intervalos de trabalho, entremeadas por
mensagens positivas e motivacionais que são enviadas por
e-mail entre segunda e terça-feira e ficam disponíveis na
intranet para todos os funcionários interessados.
Visitas Virtuais
A ausência de acompanhantes nas UTIs de adultos
levou à necessidade de desenvolvimento de protocolo com
estratégias para o estabelecimento de visitas virtuais, por
meio de celulares, tablets, através dos quais pacientes em
melhores condições podem ver e conversar com as
respectivas famílias, sempre monitorados por um
profissional. Não têm sido observados problemas éticos,
mas está sendo discutida com a Procuradoria Jurídica do
HC a aplicação de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido para essas visitas virtuais, por questões ligadas
a direitos de imagem e corresponsabilidade dos familiares.
Essa aplicação pode ser feita por assinatura através de
ferramentas eletrônicas já amplamente aceitas, como o
Google Docs.
Extensão de tele atendimento para funcionários do
noturno
Uma grande preocupação persistente é o apoio psicológico
e espiritual aos profissionais do turno noturno, que estão
tão ou mais expostos ao estresse da pandemia.
Profissionais de Psicologia, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional têm expandido o período de teleatendimento
até 22 h e até meia-noite em alguns casos.

Ações de Humanização da Santa Casa de São Simão
em época de pandemia
Por: Eva Aparecida Ribeiro de Andrade
Coord. Grupo de Humanização.

A Santa Casa de
São Simão respeitando
desde o início da
pandemia todas as
indicações do Ministério
da Saúde formulou
protocolos
para
o
enfrentamento ao covid
-19, os usuários são
instruídos diariamente
sobre a necessidade do
uso de máscara, álcool
gel, limpeza das mãos
adequadamente e o
distanciamento de no mínimo 1 metrô entre pessoas.
Também foi criado um anexo próprio ao atendimento
de pessoas com síndromes gripais, fora do espaço de
atendimento usual, com enfermeiros paramentados
devidamente ao atendimento covid-19.
Todos os dias através
da psicóloga é proporcionado a
“visita online” aos pacientes e
familiares, essa chamada de
vídeo fortalece os vínculos
entre ambos, dissipa o
sentimento
de
abandono
diante do distanciamento social
obrigatório no protocolo do M
S e também interno da
instituição, são proporcionados
nestes momentos musicoterapia, pequenas oficinas,
brincadeiras, e informações técnicas referente ao
quadro de saúde do paciente que é passado pela Dr.
Responsável pelo hospital, um detalhe super positivo
alcançado com o novo
protocolo
de
atendimento a visitas,
familiares de outros
Estados que
não via o paciente a
muitos anos estão
resgatando
sentimentos
fortalecidos por essa
nova modalidade de
atendimento.
Através da fisioterapeuta respeitando o
protocolo são encaminhados os pacientes a áreas
abertas para momentos de fisio com lazer onde são
colocadas músicas apropriadas para elevar a auto
estima, alegria, prazer nominando o tratamento pontual
a cada paciente.

COMUNICADO DO NÚCLEO DE
RECURSOS HUMANOS
DRS XIII RIBEIRÃO PRETO
Comunicado GGP / CON nº 003/2020 –
trata-se da aprovação do PA nº 23/2020, onde conclui
que os servidores que aposentarem pelo Regime Geral
da Previdência Social (INSS) após 12/11/2019, terão o
contrato de trabalho extinto, ou seja, não poderão
manter o vínculo público com o Estado, sendo certo
que:
 - Os servidores que protocolaram o pedido de
aposentadoria antes de 12/11/2019, mesmo que a
aposentadoria pelo INSS seja posterior a referida data,
poderão continuar em exercício, visto que o benefício
retroage a data do requerimento;
 - Os servidores que protocolaram o pedido de
aposentadoria após 12/11/2019, terão seus contratos
extintos;
 - Os servidores que protocolaram o pedido antes de
12/11/2019 mas por alguma razão não foi dado
andamento no processo, sendo concedido novo
protocolo com data após 12/11/2019, terão seus
contratos extintos.
Sendo assim, como o Núcleo de Recursos
Humanos do DRS XIII não tem conhecimento quando o
servidor aposenta pelo Regime Geral da Previdência
Social (INSS), orientamos a todos que se enquadram no
contexto do comunicado, que procurem o NRH, afim de
assinar Termo de Compromisso.
ELIANE DE PAULA SILVEIRA MELLO
Diretor Téc. I – NRH / DRS XIII - RP

Núcleo de Educação Permanente - CDQ
Moisés Casagrande Jr

Alguns municípios de nossa Regional
enviaram material sobre ações que vem sendo feitas
em época de COVID-19
Município de Barrinha
Daniele Souza

As unidades de saúde realizam
a triagem para COVID-19 em todos
pacientes que compareceram para
atendimento, juntamente com um
questionário rapidamente realizado
pela equipe.

Equipe da Secretaria da
Saúde foi ao centro da
cidade de Barrinha realizar
orientação
sobre
a
importância do uso da
máscara. O principal objetivo foi abordar a população que
não tem feito o uso da mesma. Na abordagem
esclarecemos sobre a importância de usá-la corretamente
sempre que sair de casa. Para os munícipes que não
possuíam máscara, foi fornecido.

Equipe da saúde
realiza blitz na entrada do
município
de
Barrinha
aferindo a temperatura de
todos que entram na cidade

Município de Monte Alto
Fatima Aparecida Carvalho de Andrade
Adriana Barbieri Lanfredi
Wagner A. C. G. Oliveira

Desde 25/03/2020, nesse período de Pandemia
do Covid 19 temos realizados diversas atividades na
área
da
Explanação do Projeto Piloto
saúde.
Foram
confecci
onadas
quatroce
ntos mil
máscara
s
de
tecidos
que
estão
sendo
entregu
es aos usuários nas Equipes de Atenção Básica (EAP),
Unidades de Saúde da Família e Assistência Social, como
também os Equipamentos de Proteção Individual para
todos os profissionais da área da saúde. Em 28 de
março de 2020, realizou-se uma reunião com médicos e
enfermeiros da Atenção Básica para a implantação do
Protocolo do Acolhimento da Demanda Espontânea,
sendo realizado uma oficina pela equipe piloto(médico
e enfermeiro)da EAP do Ezídio Peloso juntamente com
os articuladores do Núcleo de Educação Permanente no
Município (NEPH). Abordando desde o inicio da
implantação quais foram as fragilidades encontradas,
Participantes da Oficina
como a equipe se
fortaleceu com as
encontros
de
capacitação buscando
encontrar caminhos
para melhorar o
processo de trabalho.
O que foi possível
perceber
que
o
acolhimento trouxe
transformações para
o ambiente de trabalho tendo como objetivo ampliar o
acesso dos usuários ao serviço, humanizar o
atendimento e funcionar como um dispositivo para a
reorganização do processo de trabalho. O Protocolo

com classificação dos sinais e sintomas contribuiu muito
para a organização do fluxo e redirecionamento do
atendimento ao usuário, principalmente os da demanda
reprimida que apresentam um número significativo,
solicitando consulta médica mesmo sendo em alguns
casos sem necessidade avaliada. No serviço de saúde
os atendimentos prestados ao usuário eram centrados
no médico, não considerando a assistência dos
profissionais que compõem a equipe. Atualmente com a
implantação do Protocolo da Demanda Espontânea na
Alinhamento da Saúde Mental com a
Atenção Básica
Atenção Básica

melhorou
a
organização do
processo
de
trabalho,
o
auxiliar e o
técnico
de
enfermagem
assumiu
sua
profissão
oferecendo
atendimento de
qualidade, assim como o enfermeiro e a equipe
multiprofissional, oferecendo resultado imediato e de
resolutividade. O que pode se notar no período de
agosto a dezembro de 2019 e de janeiro até os dias
atuais os profissionais ouvem, dialogam e negociam
com os usuários buscando resolver e dar respostas às
suas necessidades. Diante do exposto ficou pactuado
que a partir do dia 04 de maio de 2020, o protocolo da
Demanda Espontânea da AB seria implantado em todas
as unidades de saúde do município. Levando em
consideração o momento atual de pandemia, o
isolamento social, todas as unidades da AB passaram a
agendar consultas médicas com 15 minutos de
intervalo, conforme preconiza a Organização Mundial
de Saúde (OMS).
Na primeira hora reservou-se ao acolhimento
da demanda espontânea, ficando a critério de cada
unidade o número de consultas reservadas pelo
acolhimento dos sinais e sintomas e os de livre
demanda classificados na cor vermelha, atendimento
imediato e o amarelo no dia e no segundo momento as
consultas agendas conforme o protocolo. O enfermeiro
na assistência com a reorganização do trabalho,
responsável pela supervisão dos auxiliares e técnicos
em relação a conduta na utilização dos protocolos
buscou acolher a equipe e os usuários, apresentando
motivado, valorizado e com autonomia de decidir sobre
o seu trabalho.

Remédio Agora
O Governo do Estado criou o “Remédio
Agora”, um aplicativo para agendamento de retirada de
medicamentos
nas
farmácias
do
Estado.
Com ele você consegue agendar o melhor dia e
horário para a sua retirada (respeitando as regras do
Estado), gerando comodidade e diminuição do tempo
de
espera
dentro
da
farmácia.
Se tiver um imprevisto, com o aplicativo
também é possível cancelar o agendamento, em apenas
alguns "cliques", e também você consegue visualizar o
seu
histórico
de
agendamento.
Ao chegar na Farmácia no dia e horário de
agendamento, basta informar a sua chegada pelo
aplicativo, ou pelo Totem, que você receberá a sua
senha e será direcionado para o setor correspondente.
Para aproveitar as facilidades do “Remédio
Agora”, é preciso ter um Recibo de Dispensação, além
de
seus
dados
pessoais.
O acesso ao aplicativo requer conexão de
internet.
Farmácias Atendidas: "AME Maria Zélia" , "Vila
Mariana", "Várzea do Carmo", "Mogi das Cruzes",
"Campinas" e "Ribeirão Preto – Rua Marechal Deodoro
nº1112".

