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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. 

 
Secretaria da Saúde realiza a Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Poliomielite e prorroga 
vacinação contra o sarampo até 30 de outubro 

 
Nilce Helena de Paula Kezh 

A Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação 
para Atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e 
adolescentes menores de 15 anos de idade serão 
realizadas no período de 05 a 30 de outubro de 2020, 
sendo 17 de outubro, o dia “D” de divulgação e 
mobilização nacional. As ações têm como objetivos 
reduzir o risco de reintrodução do poliovírus no país e 
oportunizar o acesso às vacinas.   

Em São 
Paulo a 
Secretaria de 
Estado da Saúde 

prorrogou 
também, até dia 
30 de outubro, a 
intensificação de 
vacinação contra 
o sarampo. O 
principal objetivo 
é aumentar a 
cobertura vacinal 
em adultos na 
faixa de 30 a 49 

anos, que foi de apenas 6,7%, com 845,5 mil vacinados, de 
um total de 12,6 milhões de pessoas nesse público. 

As doses da vacina tríplice viral, que protege 
contra sarampo, rubéola e caxumba, continuarão sendo 
aplicadas de forma indiscriminada para pessoas com idade 
entre de 30 a 49 anos, ou seja, estas pessoas deverão 
receber um reforço mesmo que já tenham as duas doses 
completas na carteirinha. Já para a faixa de crianças de 6 
meses a adultos de 29 anos, um profissional de saúde 
avalia a situação vacinal e, se preciso, aplica a dose para os 
casos que ainda não tiverem o esquema de imunização 
completo.  

A queda na incidência de casos das doenças 
imunopreveníveis revela que mudanças importantes 
ocorreram no seu comportamento com o uso de vacinas e 
o avanço nas coberturas vacinais ao longo dos anos, 
entretanto, principalmente nos dois últimos anos, temos 
observado queda nas coberturas vacinais o que pode 
resultar no recrudescimento destas doenças,  

A realização da Campanha se constitui em 
oportunidade para que a população compareça à Unidade 
Básica de saúde (UBS) mais próxima da sua casa para 
atualizar a vacinação e melhorarmos nossas coberturas 
vacinais. 

Situação epidemiológica da poliomielite  
Em relação à poliomielite o último caso no Brasil 

ocorreu em 1989, ou seja, estamos livres dessa doença há 
30 anos, fruto do trabalho incansável de profissionais de 
todos os níveis, engajados no propósito de eliminar a 
circulação do poliovírus no nosso país. No Estado de São 
Paulo, o último caso registrado foi em 1988, no município 
de Teodoro Sampaio.  
Entretanto, enquanto houver circulação de poliovírus em 
outros países (ainda tem ocorrido pela transmissão do 
poliovírus selvagem no Paquistão e Afeganistão) existe 
também o risco de reintrodução dele no Brasil. Vale 
destacar que o Brasil e o estado de São Paulo não têm 
alcançado a meta de cobertura vacinal (CV) maior ou igual 
a 95%, possibilitando a reintrodução do poliovírus. 

 
NOSSO JARDIM  

 
 

 
 

 



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 

 

NOVEMBRO 
Osni  3 Motorista 
Sueli Castro 3 Planejamento 
Alessandro Silva 4 Farmácia Alto Custo 
Eliane 10 Recursos Humanos 
Nilce 10 Planejamento 
Dr. Neldo  11 Agendamento 
Margareth 11 GVE 
Maura 14 Planejamento 
Vininha  15 Juridico 
Lourdinha 16 Finanças 
Marta Silva 23 Finanças 
Elvira  26 NAOR 
Ondina Santos 27 Farmácia 
Dr. Hélio  28 Regulação 

 
COMUNICADO DO 

NÚCLEO DE 
RECURSOS HUMANOS 

DRS XIII RIBEIRÃO PRETO 

 
O que é o Recadastramento? 
Atualização anual dos dados cadastrais de todos os 
servidores da ativa do governo do Estado de São Paulo. 
Quem precisa se recadastrar 
Todos os servidores e empregados públicos civis e 
militares da ativa da Administração Direta, Autarquias, 
inclusive as de regime especial, e Fundações. 
O Recadastramento também é obrigatório para 
funcionários afastados ou licenciados. 
 

Ações do Agita Idoso 
Angela Calcini 

A prática de atividade física na terceira idade é 
importante para reduzir os danos causados pelo 
tempo, como o enfraquecimento dos músculos, 
perda de equilíbrio, perda de agilidade e flexibilidade 
e de resistência muscular. Sendo assim, a sede do 
DRS XIII – RIBEIRÃO PRETO, bem como os 26 
municípios desta regional de saúde comemoraram no 
dia 25/09/2020 o “Dia do Agita Idoso”. 

Em outra realidade, estaríamos incentivando os 
idosos a buscarem atividades em grupo, se 
manterem em movimento, no entanto, devido à 
pandemia é necessário ficar em casa. Mas não quer 
dizer que as necessidades mudaram. 

Desta forma, este dia tem a finalidade de 
sensibilizar adultos e idosos sobre a importância das 
atividades físicas, mesmo em época de pandemia. E o 
objetivo é incentivar de alguma maneira a prática das 
atividades físicas, seja em casa através das “lives”, 
caminhadas ou em parque ao ar livre mantendo o 
distanciamento seguro. 

Pois sabemos que é de extrema importância que 
os idosos mantenham a independência nas tarefas do 
cotidiano, a prática regular de exercícios físicos, 
associada a uma dieta adequada, garantindo a 
manutenção da massa muscular e da força muscular 
e assegurando melhorar a qualidade de vida dos 
idosos, prevenindo prejuízos na independência 
funcional, evitando doenças crônicas e acarretando 
um grande custo aos municípios com medicamentos, 
consultas e até internações desnecessárias.  

O único investimento para estas comorbidades é 
bem baixo, conscientização da importância das 
atividades físicas em qualquer faixa etária. 

Até mesmo com a pandemia do COVID 19, os 
pacientes que passaram por um período de 
internação terão que se preparar para reabilitação da 
parte respiratória e motora através de atividades 
físicas. 

Outro ganho na prática de atividades física é que 
as pessoas que já realizam atividades estão com o 
sistema imunológico bem como sua saúde mental 
mais preparadas para fazer o enfrentamento desta 
fase, que tem desencadeado muitas crises de pânico, 
ansiedade e depressão, todas evitáveis com prática 
de atividade física.   
 



Vigilância Sanitária alerta para o risco de uso de 
produtos irregulares no combate ao coronavírus 

Marina Claro de Souza   
Farmacêutica do GVS Ribeirão Preto 

 
Além de todos os desafios trazidos pela 

pandemia de Covid-19, como o risco de 
contaminação, isolamento social, dificuldades 
econômicas, entre outros, as equipes de vigilância 
sanitária se depararam com um novo desafio: uma 
enorme quantidade de produtos antissépticos e 
saneantes domissanitários irregulares.  

Infelizmente, o oportunismo de algumas 
empresas tem colocado a segurança e a saúde muitos 
em risco. Álcool gel e álcool 70% produzidos a partir 
de etanol combustível, produtos que prometem ação 
sobre as superfícies por até uma semana após uma 
única aplicação, empresas clandestinas são apenas 
alguns exemplos das irregularidades que têm sido 
encontradas.  

Todos os níveis de vigilância sanitária têm 
feito um intenso trabalho no sentido de coibir a 
divulgação e o comércio destes produtos, que, além 
de ineficazes podem inclusive apresentarem efeitos 
danosos sobre a saúde da população, realizando 
também ações em conjunto com o Ministério Público 
e a Polícia Civil. 

Ao adquirir um produto antisséptico ou 
saneante, é muito importante verificar algumas 
informações no rótulo do produto, tais como: dados 
do fabricante (com endereço completo e CNPJ), 
responsável técnico, número de lote, datas de 
fabricação e validade. Em caso de dúvida, qualquer 
suspeita de irregularidade de produto pode ser 
encaminhada à Vigilância Sanitária para averiguação.  

É de suma importância o papel da população 
no combate à fabricação de produtos clandestinos, 
portanto, havendo suspeita de qualquer 
irregularidade, não deixe de denunciar. A 
colaboração dos cidadãos é crucial para o êxito de 
nossas atividades. 

             
                Manual de Libras 
Um grupo de professores montou um manual 

de Libras para as disciplinas de Ciências e Biologia nas 
escolas. Esse tipo de manual não existia antes e vai 
ajudar um monte de professores e alunos surdos, 
assim como a comunidade surda em geral. Meu 

pedido é só pra vocês, se puderem, divulgarem nas 
suas redes sociais pra que o máximo de pessoas 
interessadas tenham acesso a esse material. Ele é 
100% gratuito! Agradeço desde já!! 

Segue o link pra download: 
https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/EBOOK_-
_MANUAL_DE_LIBRAS_PARA_CIENCIA-
_A_C%C3%ABLULA_E_O_CORPO_HUMANO20200727155142.pdf 

 
 

Agenda Saúde da Mulher 
Janaína Tintori 

01/10/2020 – Capacitação de Hiperglicemia 
da gestação – SMS RP e DRS XIII (convite anexo) 
Capacitação com parceria do PAISM da SMS de 
Ribeirão Preto para médicos e enfermeiros da rede 
de atenção básica da regional. Link disponibilizado 
por email aos gestores e interlocutores de saúde da 
mulher: https://meet.google.com/pum-zref-qxd 

16/10/2020 – Palestra GT Enfrentamento a 
Morte Materna, Infantil e Fetal da SES SP: Óbito 
gestacional e neonatal: comunicação de más 
noticias e humanização da assistência para 
maternidades do estado. 
Link e convite em breve (se quiser me perguntar mais 
perto da publicação do informativo, talvez eu já 
tenha) 

23/10/2020 – Capacitação Regional para os 
médicos e enfermeiros: Citologia oncótica e fluxo de 
encaminhamento aos serviços de Colposcopia e 
Ambulatório de Ginecologia  do HCRP para médicos e 
enfermeiros da rede AB. 
Importante a participação das equipes da rede e 
também dos agendamentos no sentido de garantir a 
gestão das vagas e redução dos erros de 
encaminhamento. 
Link e convite em breve 

26 e 27/10/2020 - 5ª Semana Paulista de 
Mobilização Contra a Sífilis Congênita - 9h00 às 
12h00. 



Inscrição pelo 
link: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.p
hp?id_aplicacao=59495 
Gestores já receberam esse informe por email e 
estamos aguardando o Estado nos enviar o link 
Evento importante para discussão sobre o tema no 
território e maternidades! 
 

Orientação Volta as Aulas 
Marta Moraes Ramos 

Post de divulgação da “volta as aulas”, por favor divulguem 
para área da educação do seu município e técnicos da saúde 
envolvidos na temática. 
INTEGRAÇÃO SAÚDE-EDUCAÇÃO: O CONTROLE DA COVID-19 
NO ESTADO DE SÃO PAULO 
Dia: 19/10/2020 (segunda-feira) 
Horário: das 10:00 às 11:30 

Transmissão ao vivo: 
http://www.youtube.com/c/COSEMSSP1 

Organizadores: SES, SEDUC, COSEMS. 
  

CONVITE 
Já se imaginou ter um pedacinho da sua historia  editado 
em um livro. 
Você é o nosso convidado  a partilhar sua experiência com 
o Livro: Memórias do Cotidiano – volume 2 SES-SP. Afinal, 
ninguém melhor do que você para testemunhar a 
relevância da sua vivência e  trabalho na Secretaria de 
Estado da Saúde. 
Você consegue, lembrar um momento muito 
importante, para você enquanto profissional e pessoa? 
Que legado você deixa na sua trajetória, no serviço 
público, enquanto servidor da SES? 
Aproveite esta oportunidade, e encaminhe sua narrativa o 
quanto antes, para a Banca examinadora, ate 31/10/2020. 

Dica do mês: A leitura faz bem ao 
cérebro e a alma. 
Nesse momento, em especial, 
vítimas da pandemia e clausura ler 
e participar de leituras com filhos 
(crianças, adolescentes ou 
adultos) pode ser um momento 
especial. 
Fica a dica: 
Hoje o acesso à leitura pode estar mais próximo do que 
imagina. Ebook, já ouviu falar? 
Boas leituras para todas as idades. Simples, de fácil acesso 
à vc, seus filhos e 
netos. 

Depois da Curva 
"Eu não acredito em espíritos, mas 
não quero que me provem que 
estou errada..." 
Um conto de suspense, que traz 
uma lenda urbana arrepiante. Lara, 
uma jovem cética, é a protagonista 
que vê suas convicções se tornarem 
frágeis ao se deparar com 
acontecimentos inexplicáveis. A 
taróloga Sílvia entrará em ação para 
ajudá-la com problemas que nem 

imaginava existir. Precisam ser rápidas, antes que seja tarde! 
Uma lenda urbana que você se lembrará sempre que cruzar 
com ela no meio do caminho... 

 
O Diário de Anne Frank 

Anne Frank, foi uma adolescente alemã 
de origem judaica que se tornou 
mundialmente conhecida por ter escrito 
um diário, posteriormente transformado 
em livro. Em princípio seria apenas um 
diário como o de milhares de 
adolescentes, mas neste caso específico 
tratava-se de um relato direto do 
período de 25 meses em que ficou 
escondida para não ser capturada pelos 
nazistas. O valor da história contada em O Diário de Anne 
Frank, transcende aspectos literários. Trata-se de um 
documento histórico por retratar o cotidiano de pessoas 
comuns que tiveram suas vidas brutalmente transformadas 
pelo Nazismo. O livro, agora em formato ebook, já vendeu 
mais de 30 milhões de cópias, foi publicado em mais de 60 
países e está traduzido em mais de 70 idiomas. O Diário de 
Anne Frank é uma leitura que definitivamente vale a pena. 


