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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 

 No período de 20 a 27 de agosto de 2020 foi 
realizada coleta para Teste Rápido COVID 19 no DRS 
XIII. 
 Com uma equipe de apoio dedicada, 
finalizamos com 193 testes. 

 

A Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria 
de Regiões de Saúde - Coordenadoria de 
Recursos Humanos, em parceria com Instituto 
Butantan e a empresa Hilab, disponibilizou teste 
rápido (IGM, IGG) a todos os funcionários do DRS 
XIII, NAOR, GVE, VISA, SUCEN. 

O Núcleo de Recursos Humanos coordenou o 
projeto de testagem para isso foi preciso que  os 
funcionários realizassem um cadastro 
organizando os horários para evitar 
aglomerações. 

Contamos com os colaboradores de apoio no 
auxílio aos servidores: 

NRH: Soninha, Rosinei, Joana, Rosangela e 
Mariana. 
Denise, Braz, Carol, Janaína, Ângela suprimentos, 
Gilberto, Isabel, Paulo finanças, Ricardo, Eliane 

CDQ: Moisés e Élida 

Estagiários: Luan e Henrique 

NRH – DRS XIII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFRENTAMENTO COVID 19     
DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO 

RELATÓRIO FINAL TESTE RÁPIDO - HILAB                                                            

SETOR SEDE 
VISA, 
GVE E 
NAOR 

SUCEN TOTAL 

IGM 
REAGENTE 

0 0 0 0 

IGG 
REAGENTE 

3 0 0 3 

IGM e IGG 
REAGENTES 

0 1 0 1 

IGM e IGG       
  NÃO 

REAGENTES 
140 14 32 186 

INVÁLIDOS 03 0 0 03 

TOTAL 
TESTES 

REALIZADOS 
146  15  32 193 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



SETEMBRO 
Dr. Arthur 1 Planejamento 
Claudia Wolf 5 Central de Transplantes 
Rita  6 NAOR 
Idevan  6 NAOR 
Ana Lucia  11 Informática 
Marcia Thomaz 11 GVS 
Angela Francisca 12 Suprimentos 
Rosa Longo  13 Planejamento 
Alzira 15 Jurídico 
Luciana Freitas  17 GVS 
Regina  18 NAOR 
Mariko 18 CDQ 
Silvia Padovan 19 Compras 
André 24 NAOR 
Luciane Marinho 25 Central de Transplantes 
Dr. Jayme  27 GVS 
Marina 28 GVS 

 

OUTUBRO 
Omara 1 GVS 
Bete 2 Regulação 
Gilberto 4 Suprimento 
Julio 4 Credenciamento 
Daniel Marques 8 GVE 
Moisés 10 CDQ 
Claudia Coelho 15 Auditoria 
Maria 15 Refeitório 
Alana 16 Credenciamento 
Serginho 16 NAPAC 
Sueli Santana 17 Farmácia 
Spiro 18 Central de Transplantes 
Valdirene 18 Limpeza 
Ana Cristina 21 Central de Transplantes 
Michelle 22 Regulação 
Luis Carlos 22 Frota 
Luciane Marcucci 23 Planejamento 
Dinorá 26 Agendamento 
Elisete 27 Recepção 
   

 

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 19.800 unid  

Máscara Proteção 252.000 unid 

Protetor Facial 2.600 unid 

 

Núcleo de Educação Permanente - CDQ 
Moisés Casagrande Jr  

 

Relatório de ações desenvolvidas pelo município no 
combate ao coranavirus (covid-19) SMS - Guaríba 

Marília Aguilar/enfermeira 

 Devido a situação atual em que nos 
encontramos, nosso município não tem medido 
esforços para controlar esse vírus. Já no início da 
pandemia, montamos em conjunto com a santa casa, 
o centro de triagem covid-19 com atendimento 24 
horas, com a finalidade de atender somente casos 
relacionados a síndromes gripais, evitando assim, o 
contato ou o cruzamento de pacientes com outras 
doenças. Preocupados com a saúde  de nossos 
colaboradores, considerados do grupo de risco, 
foram afastados  imediatamente de suas funções 
recebendo todas as orientações necessárias para 
evitar o contágio. A cada 15 dias é realizado teste 
rápido em todos os funcionários da saúde inclusive 
motoristas. Os que apresentam sintomas são 
afastados e é colhido por para diagnóstico da doença. 
 Já em julho foi montado em uma unidade de 

saúde, o 
atendimento pós 
covid, no qual é 
realizado o 

acompanhamento 
ao paciente 
acometido pela 
doença, avaliando 
se obteve melhora 

ou agravamento do caso após quarentena. O 
município, pensando na questão psicológica da 
população, disponibilizou e divulgou um número para 
contato, no qual a pessoa necessitando de apoio 
psicológico, fala diretamente com um psicológo 
recebendo assim, todas as orientações e apoio 
necessários. 
 Observado o aumento dos casos, no mês de 
agosto foi criado o Polo Covid em uma de nossas 
unidades de saúde, tendo em vista o maior número 
de casos nos bairros próximos a esta unidade. Assim 
sendo, foi realizado a contratação de uma equipe de 
saúde através de processo seletivo por tempo 
determinado para uma assistência mais ampla e 
completa à população.  A equipe é composta por: 



médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 
farmacêutico, assistente social e agentes sanitários. 

Esta equipe realiza 
visitas domiciliares 
casa a casa 
verificando as 
condições de saúde 
dos moradores. São 
realizados também, 
testes rápidos no 

asilo, casa da criança e pacientes da hemodiálise a 
cada 15 dias. Bem como em empresas desde que 
estas demonstrem interesse. 

 Todos os 
pacientes suspeitos 
ou confirmados, 
procuramos manter 
contato para um 
acompanhamento do 
quadro clinico. Estes 
que referem não estar 

bem, é agendada consulta médica. Pacientes 
agendados para realizar o exame de por  que não 
comparecem, é direcionado um profissional até sua 
residência, devidamente paramentado para coletar o 
material e verificar o motivo da ausência. Pacientes 
confirmados que apresentem vulnerabilidade 
econômica, é acionado o serviço social para entrega 
de suprimentos. Todo paciente em alta hospitalar 
que necessite de oxigênio, será instalado um torpedo 
de O2 em sua residência antes de sua chegada! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual é tua obra? 
Este é um livro sobre as 
inquietações do dia-a-dia. Neste 
livro, o autor desmistifica 
conceitos e pré-conceitos, e 
define o papel de cada ser 
humano como aquele que 
reconhece a própria obra e é 
capaz de a edificar, procurando 
incessantemente o significado 
de todas as coisas. 

 
 
 
 
 

O Homem mais 
inteligente da história 

O homem mais inteligente da 
história é fruto de 15 anos de 
estudos e pesquisas. 
Considerado por Augusto 
Cury a obra mais importante 
de sua carreira, este é o 
primeiro volume de uma 
coleção que vai abalar nossas 
convicções e transformar 

nossa visão do personagem que julgávamos conhecer 
tão bem.Psicólogo e pesquisador, Dr. Marco Polo 
desenvolveu uma teoria inédita sobre o 
funcionamento da mente e a gestão da emoção. 
Após sofrer uma terrível perda pessoal, ele vai a 
Jerusalém participar de um ciclo de conferências na 
ONU e é confrontado com uma pergunta 
surpreendente: Jesus sabia gerenciar a própria 
mente? 
 

Racismo Estrutural 
Nos anos 1970, Kwame Turu e 
Charles Hamilton, no livro 
"Black Power", apresentaram 
pela primeira vez o conceito de 
racismo institucional: muito 
mais do que a ação de 
indivíduos com motivações 
pessoais, o racismo está 
infiltrado nas instituições e na 

cultura, gerando condições deficitárias a priori para 
boa parte da população. É a partir desse conceito que 
o autor Silvio Almeida apresenta dados estatísticos e 
discute como o racismo está na estrutura social, 
política e econômica da sociedade brasileira.   
 

Comunicação  
Não-Violenta 

Em um mundo violento, cheio de 
preconceitos e mal-entendidos, 
busca-se ansiosamente por 
soluções. Este livro é um manual 
prático e didático que apresenta 
metodologia criada pelo autor, 
voltada para aprimorar os 
relacionamentos interpessoais e 
diminuir a violência no mundo. 
Usando sua experiência como 

psicólogo clínico e criador do método da comunicação 
não-violenta, Marshall Rosenberg ensina o leitor a - se 
libertar dos condicionamentos e dos efeitos de 
experiências passadas; transformar padrões de 
pensamento que conduzem a discussões, raiva e 
depressão; resolver seus conflitos com os outros 
pacificamente; criar relacionamentos interpessoais 
baseados em respeito mútuo, compaixão e cooperação. O 
método é aplicável a centenas de situações que exigem 
clareza na comunicação - em fábricas, escolas, 
comunidades carentes e até em graves conflitos políticos.  


