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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.

COMUNICADO DO
NÚCLEO DE
RECURSOS HUMANOS
DRS XIII RIBEIRÃO PRETO

TESTE RÁPIDO COVID 19
DRS XIII – RIBEIRÃO PRETO
A Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria
de Regiões de Saúde - Coordenadoria de
Recursos Humanos, em parceria com Instituto
Butantan e a empresa Hilab, disponibilizará teste
rápido (IGM, IGG) a todos os funcionários do DRS
XIII, NAOR, GVE, VISA, SUCEN.
O Núcleo de Recursos Humanos está
coordenando o projeto de testagem e
disponibilizará o link de acesso ao cadastro de
todos funcionários, bem como agenda com os
dias e horários disponíveis para testagem.
Informamos que, todos os interessados em
realizar o teste rápido, deverão estar
devidamente cadastrados e agendados. Para
isso, contamos com os colaboradores de apoio
no auxílio aos servidores:
NRH: Soninha, Rosinei, Joana, Rosangela e
Mariana.
CDQ: Moisés e Élida
Estagiários: Luan e
Henrique
NRH – DRS XIII

ATENÇÃO
COLETA
Data 20 a 27/08
Horário:
07:30 às 11:00h
13:00 às 18:00h
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Em visita a Ribeirão, secretário inaugura 13
novos leitos de UTI
Análise otimista do Secretário Marco Vinholi dá
indício de progressão no Plano São Paulo e
possível flexibilização da quarentena
O secretário estadual de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi, anunciou na terça-feira (4),
durante coletiva de imprensa no Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto, a abertura de 13 novos leitos de UTI para a
ala
covid-19.
As
vagas
serão
destinadas
exclusivamente
ao tratamento
de
pacientes
contaminados
pelo
novo
coronavírus e devem ser cruciais para a próxima avaliação
do Plano São Paulo. O anúncio do Governo Estadual foi
feito na sexta-feira (7). "Nós vamos analisar os números da
semana, mas acreditamos que a região tem capacidade
para passar direto para a fase amarela [onde, além do
comércio, bares e restaurantes também podem retomar as
atividades econômicas]", adianta o secretário.
"Esses níveis de ocupação de leitos têm caído
contundentemente ao longo dos últimos dias e há uma
melhora
a
vista",
completa.
Na
opinião otimista
de
Vinholi,
Ribeirão
Preto,
que está há oito
semanas na fase
vermelha
do
monitoramento estadual - a mais restritiva de todas -,
pode ter encontrado um platô da doença e começado a
apresentar estagnação dos dados de contágio, internação
e
morte
por
covid-19.
"Apesar
de elevados, os
índices mostram
um platô e já dão
sinais discretos
de uma linha de
inflexão. Ou seja,
de
queda",
finaliza.
Procurado pelo Grupo EPTV, Fernando Vilar,
médico do Hospital das Clínicas, diz que o controle das
taxas de lotação dos hospitais pode não ser um indicativo
real da situação do município e que a pandemia continua
em
alta.
"Essa diminuição da taxa de ocupação de leitos é
um reflexo da quantidade de vagas abertas nos últimos
dias, não da queda de pacientes. Se estivéssemos com o
mesmo número de leitos do mês passado, estaria tudo
lotado. Então, é fato que o vírus continua circulando e que
essa melhora das estatísticas pode trazer uma segurança
falsa de melhoria para a população", afirma.

Núcleo de Humanização - CDQ
Élida R. Luchesi

Santa Casa de Batatais
durante a pandemia
Coordenadora Grupo Humanização
-Ana Flávia de Sousa Tomasini

Com o atual cenário, a diretoria convocou um
comitê formado por especialistas e coordenadores de
diversos setores, liderados pelo Diretor Técnico Dr.
Antonio Marcos Barbosa da Silva e Provedora Nilla - Maria
A. Macedo. O comitê vêm trabalhando em melhorias e
novos protocolos que foram implantados em todo
hospital, seguindo sempre as orientações dos órgãos
responsáveis.
Abaixo algumas das ações implantadas:
- Pacientes com síndromes gripais são
encaminhados para uma sala de espera
separada e preparada para recebê-los, onde
são
atendidos
por
profissionais
devidamente qualificados e paramentados;
- A área para consultas com especialistas foi
remanejada para um novo setor, evitando
aglomerações e circulação pelo hospital;
- Recepções, enfermarias e áreas de
tratamento receberam alterações para a
segurança de pacientes e profissionais,
mantendo a qualidade de atendimento e
tratamento;
- Visitas foram reduzidas e, sabendo da
importância do
apoio familiar
nos
tratamentos,
o
setor
psicossocial
realiza
“visitas
virtuais”, contactando por vídeo
chamadas os familiares dos
pacientes internados. Método
este que está sendo bem-aceito e
com resultado, principalmente para pacientes com famílias
residentes em outros municípios;
- A Ala COVID-19 foi criada para que pacientes e equipe
fiquem em isolamento. Atualmente, possui 5 leitos de
enfermaria e 7 leitos de UTI COVID, contando com uma
equipe multiprofissional, bem como com todo o material,
apoio e estrutura necessária;
- Profissionais capacitados foram contratados para atender
a nova demanda: médicos, fisioterapeutas, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem, psicólogos, entre outros;
Um boletim informativo interno foi implantado como
forma de comunicação e atualização sobre os
atendimentos da Ala
COVID-19;
- O apoio psicológico é
de
extrema
importância em um
momento
de
isolamento e vem
sendo priorizado pela Instituição. Profissionais, pacientes e
famílias estão recebendo suporte, com orientações
específicas e realizações de contatos via telefone para
acolhimento e atualização.

Outras alterações podem ser estudadas de acordo
com a demanda e necessidade. O objetivo do hospital é
sempre prestar um atendimento de qualidade e segurança
para todos.

Unidade de Emergência HCFMRP/USP
Do beira-leito ao refeitório: trajetórias de cuidado
humanizado e gestão implantadas pelo Serviço
de Nutrição e Dietética para acompanhantes.
Thereza Cristina Pereira Lunardi
Nutricionista Responsável Técnica

O acompanhante é todo e qualquer indivíduo que
permanece junto ao paciente por um período de tempo
consecutivo e sistemático, seja de forma voluntária ou
remunerada. Proporciona companhia, suporte emocional
e, eventualmente, realiza cuidados em prol do paciente
mediante orientação ou supervisão da equipe de saúde
(PROCHNOW et al., 2009).
Considerando
a
importância
da
figura
acompanhante no ambiente hospitalar, em 2007, a Política
Nacional de Humanização (HumanizaSUS) ampliou o
acesso dos visitantes às Unidades de Internação por meio
da Visita Aberta e Direito do Acompanhante, garantindo, o
elo entre o paciente, família e seus vínculos sociais.
Segundo a Cartilha Visita Aberta e Direito do
Acompanhante (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007), a presença
do acompanhante representa uma necessidade vital.
Ciente da necessidade de promover um ambiente
acolhedor, melhorar a ambiênica e empregar os recursos
financeiros disponíveis de forma mais eficaz.
Em
agosto 2019, o Serviço de Nutrição alterou a forma de
servir as refeições.
Desde 2016,
a refeição era fornecida aos
acompanhantes com Direito Social e os presentes na Sala
de Urgência considerando-se a fragilidade no momento de
hospitalização, como apresentado nas figuras 1 e 2.
Figura 1. Café da manhã
servido beira leito. Pingado
e café com pão francês e
margarina
servidos em
copos descartáveis.
Figura 2. Almoço servido em
Marmitex Beira-Leito ao acompanhante. Linguiça assada,
com farofa de legumes, arroz, feijão e maçã.
As refeições eram
servidas beira-leito, nas
enfermarias em embalagens
descartáveis e ou bandejas
térmicas, sendo observado
um elevado desperdício de
alimentos, de acordo com o
Índice de Resto Ingestão,
acúmulos de alimentos em lixos comuns no ambiente
intra-hospitalar e queixas relacionadas ao porcionamento

(pouca e ou muita comida).
Em agosto de 2020, o Serviço comemora um ano
da alteração do processo de trabalho. O acompanhante
efetua três refeições (café da manhã, almoço e jantar) no
refeitório central, de forma gratuita e destinada a todo e
qualquer acompanhante com paciente hospitalizado. Onde
se serve à vontade, possui um local adequado para
efetuar suas refeições e se disponibiliza utensílios de
hotelaria. Figura 3 e 4.
Figura 3.Café da manhã
porcionado
pelo
próprio acompanhante
em louça. Pão francês,
margarina sachê, leite e
café.

Figura 4. Almoço porcionado
pelo próprio acompanhante à
vontade com introdução de
salada, oferecido no refeitório
central.
O novo processo de
trabalho, tem contribuído para a
promoção do silêncio, redução
de vetores, diminuição de
queixas e desperdício de
alimentos, redução de custos
com insumos e mão de obra, ampliação da assistência aos
acompanhantes, aumento da percepção pelo usuário da
opinião de excelente e satisfação relacionado a refeição,
demonstrado na pesquisa de satisfação do usuário.

Santa Casa de Ribeirão Preto realiza ações de
humanização no setor Covid
A Santa Casa de Ribeirão Preto está realizando
várias ações de humanização no setor de tratamento de
Covid – 19. Uma das iniciativas é a realização de
videochamadas dos pacientes internados com os
familiares. Além disso, os pacientes recebem diariamente
mensagens positivas nas embalagens das refeições.
Segundo
a
coordenadora do serviço
de psicologia e do Centro
Integrado
de
Humanização (CIH) da
Santa Casa, Maria Augusta
Rosa (CRP 86288), as
videochamadas
são
extremamente
importantes e necessárias
visando a diminuição de
fantasias com relação ao
adoecimento por Covid e
reforçam o vínculo familiar. “É evidente a melhora no
quadro do paciente observando a diminuição da
ansiedade. Em caso de uma crise de ansiedade, o paciente
tende a apresentar menor saturação e o contato com os
familiares vem favorecer, aliviando a sensação da solidão e
abandono, referencial de pertencimento e de
importância”, ressalta.
Ela ainda destaca os benefícios emocionais para

os familiares. “Há um bem emocional para os familiares
também, com a expressão de sentimentos como a alegria
e a gratidão. Muitas vezes quando realizamos as chamadas
de vídeo percebemos que as famílias estão preocupadas e
ansiosas, isso muda após a conversa com os pacientes”,
destaca.
Além disso, o hospital
personalizou frases positivas que
são colocadas nas embalagens das
refeições dos pacientes. O objetivo
é levar um pouco de esperança e
otimismo
para
quem
está
internado no setor Covid.
Outra ação que está
sendo realizada, é a interação
ao vivo por meio de chamadas
de vídeo realizadas pelo grupo
Expresso Riso. O grupo criou
um boneco e acoplou um
tablet que permite a interação
entre os pacientes e os
palhaços. As visitas são
semanais e são atendidos profissionais e pacientes.

A retomada consciente dos setores da economia
começa a funcionar em 1º de junho. O estado está
dividido em 17 Departamentos Regionais de Saúde, que
estão categorizados segundo uma escala de cinco níveis
de abertura econômica.
A requalificação de fase para mais restritiva será
feita semanalmente, caso a região tenha piora nos
índices. Para que haja uma promoção a uma fase com
menos restrições e mais aberturas, serão necessárias
duas semanas.
Cada região poderá reabrir determinados
setores de acordo com a fase em que se encontra. As
regras são: média da taxa de ocupação de leitos de UTI
exclusivas para pacientes com coronavírus, número de
novas internações no mesmo período e o número de
óbitos.
O Plano São Paulo dá autonomia para que
prefeitos diminuam ou aumentem as restrições de
acordo com os limites estabelecidos pelo Estado, desde
que apresentem os pré-requisitos embasados em
definições técnicas e científicas.

Equipe técnica do DRS no
combate ao COVID-19.
DRS continua enviando insumos e materiais para os
nossos 26 municípios, SAMUs, e Hospitais.

INSUMOS
Máscara Proteção/N95
Máscara Proteção
Oxímetro
Protetor Fácial
Avental Descartável

5.390 unid
105.600 unid
318 unid
1.200 unid
25.000 unid

