
 

15ª EDIÇÃO 

DEZEMBRO 

 2020  

Este espaço nasceu com o intuito de melhorar a 

comunicação interna e de trazer mais 

informações e avisos do DRS XIII. 

 

FELIZ NATAL e um 2021 REPLETO de 
FELICIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEZEMBRO 
Tala  4 GVE 
Paulo Alexandre 5 Finanças 
Nilson 8 Farmácia Alto Custo 
Adriana Ruzene 11 Planejamento 
Jose Luis 11 Farmácia 
Carla 12 GVE 
Beth  12 Finanças 
Maria Sylvia  13 Jurídico 
Nilza Artal 13 Suprimentos 
Juninho 13 NAOR 
Alexandrina 15 Finanças 
Shirley  27 Limpeza 
Joana  28 Recursos Humanos 
Drª Ione  29 Jurídico 

JANEIRO 
Jaqueline 9 Farmácia Alto Custo 

Angela Calcini 10 Planejamento 

Mariana 19 Recursos Humanos 

Dilza 23 Gabinete 

George  23 Protocolo 

Paulo Figueiredo  23 Informática 

Luan 25 Vídeoconferência 

José Roberto  27 Jurídico 

Aline 29 Regulação 

Francisco 29 Farmácia Alto Custo 

 
Hortinha do DRS 

Já faz um tempinho 
nossas amigas do 
refeitório, Zilah e 
Maria, cultivam várias 
plantas e ervas para 
fins medicinais e para 

tempero.  
Com todo carinho e dedicação elas 

cuidam e podam para que cresçam ainda mais 
fortes e bonitas. 

Manjericão  
É um arbusto que pode chegar a 
60 cm à 1 metro de altura com 
inúmeras folhas largas e muito 
aromáticas, que são amplamente 
usadas na cozinha italiana. A 
planta possui pequenas flores que 
podem ser lilás, brancas ou 
vermelhas. 

 



Orégano 
É uma erva perene e aromática, 
muito utilizada na cozinha do 
Mediterrâneo e também para 
fazer alguns medicamentos 
antigos. São utilizadas as suas 
folhas, frescas ou secas, pelo 
sabor e aroma que dão aos 

pratos. Considera-se que as folhas secas tem melhor 
sabor 

Melhoral 
 Também conhecida 
como melhoral e anador, a Chambá é 
uma planta indicada para tratar 
problemas pulmonares, tosse, 
bronquite, gripe, febre e náuseas. 

 
Alfazema - 

Lavanda 
As lavandas, em 
Portugal também 
conhecidas como 
alfazemas são várias 

espécies, 
biologicamente 

diferentes entre si. 
Alfazema- Lavandula 

latifólia são plantas do género 
Lavandula, da família Lamiaceae. São pequenos 
arbustos, perenes, incluindo também as anuais e os 
subarbustos. 

Melissa 
é uma planta medicinal da família do 
hortelã e do boldo. A erva melissa 
possui ação benéfica em casos de 
gases, problemas estomacais e tem 
um efeito calmante que melhora 
casos de insônia, ansiedade, 
depressão e ajuda na redução do 
estresse. 

 
Cidreira 

A erva cidreira possui ação benéfica em 
casos de gases, problemas estomacais e 
tem um efeito calmante que melhora 
casos de insônia, ansiedade, depressão e 
ajuda na redução do estresse. Além 
disso, a planta também melhora os 
casos das cólicas. 

 
Balsamo 

Esta planta milenar é repleta de 
propriedades cicatrizantes, 
digestivas, hidratantes, emolientes 
(responsável por manter úmida a 
camada mais externa da pele) e anti-
inflamatórias (indicada para dor de 
dente ou ouvido, torções e 
amigdalite) 

Boldo 
O boldo é uma planta muito utilizada 
na medicina popular brasileira para o 
tratamento de problemas digestivos 
e hepáticos, e o chá de boldo é 
inclusive um aliado dos atletas 
porque é bom para combater má 
digestão e gases em excesso, que 

podem atrapalhar o desempenho. 
   
  Sálvia 
Usada como tempero e matéria-prima 
de chás, a planta é conhecida 
popularmente pelas suas propriedades 
medicinais. Consumida normalmente 
em forma de chá ou tempero, 
a sálvia está no rol das plantas 
conhecidas por ter propriedades 
terapêuticas. 
    

 Cânfora 
Esta planta tonifica a pele e ajuda a 
amenizar cicatrizes resultantes de 
queimaduras; Por fim, a cânfora tem 
propriedades antiespasmódicas que 
podem reduzir problemas 
musculares e das articulações como 
cãibras e espasmos. 

 
 Penicilina 
Os extratos da planta penicilina, 
são reconhecidos por suas 
propriedades farmacológicas, 
tais como: anti-viral, anti-
microbiana, hepatoprotetora, 
anti-fúngica, anti-diarréica, e 
analgésica. 

 
 

Alecrim 
É rico em minerais como o 
potássio, cálcio, sódio, magnésio 
e fósforo. A ingestão dessas 
vitaminas e minerais favorece a 
perda de peso por ter ação 
diurética. O chá do Alecrim é 
digestivo e sudorífero, o que faz 
aliviar os sintomas da má 
digestão. Além disso, auxilia na 
limpeza do fígado 

   
Losna 

É uma planta medicinal, também 
conhecida como Absinto, Erva-do-fel, 
Alenjo, Erva-de-santa-margarida, Sintro 
ou Erva-dos-vermes, muito utilizada para 
ajudar a baixar a febre ou para 
complementar o tratamento contra 
vermes. 



Alerta Baixa Cobertura Vacinal 
                                                                                              GVE –  Ribeirão Preto 
 Os primeiros registros da utilização de 
vacinas como recurso para a prevenção de doenças 
transmissíveis datam do século XVIII e estão 
associados ao médico inglês Edward Jenner, que 
observou que populações rurais em contato habitual 
com o gado bovino apresentavam menor incidência 
de varíola. Formulou, então, a hipótese de que o 
contato com o vírus da varíola bovina era um fator de 
proteção contra a varíola humana, que na época 
representava um devastador desafio à saúde 
coletiva, com estimados 400.000 óbitos por ano, 
além de provocar sequelas incapacitantes nos 
sobreviventes. As hipóteses iniciais de Jenner foram 
confirmadas por experimentos que ele mesmo 
realizou, e, em seguida, outros estudiosos 
ratificaram. 
 Com a evolução do conhecimento científico, 
especialmente, em um primeiro momento, com as 
contribuições de Louis Pasteur, Robert Koch, e 
muitos outros, ampliaram-se também as 
possibilidades de uso das vacinas, que logo se 

tornaram essenciais para o controle de epidemias e 
mesmo para a eliminação de doenças infecciosas 
que, até passado recente, causavam grandes 
transtornos para a humanidade. Os avanços da 
genética e das técnicas de manipulação de elementos 
do código genético de microrganismos 
impulsionaram ainda mais a potência das vacinas 
modernas, que atingem hoje elevados níveis de 
eficiência, com baixos ou praticamente inexistentes 
riscos biológicos para quem as recebe. 
 A lista de doenças controladas pelas vacinas é 
extensa e inclui muitas das principais causas de 
morte e de incapacidade: a própria varíola, hoje 
erradicada no mundo todo, a raiva, a tuberculose, a 
difteria, o sarampo, a coqueluche, a rubéola, a 
influenza, a poliomielite, o rotavírus, a febre amarela, 
o tétano. 
 Vivemos hoje o limiar de uma nova era no 
universo das vacinas, com o desenvolvimento de 
diversos modelos para o controle do SARS-Cov2, 
alguns deles lastreados nos mais recentes e 

avançados desenvolvimentos científicos no campo da 
genética, da microbiologia e da bioquímica. 
 Vacinas não protegem apenas os indivíduos 
contra doenças transmissíveis. Elas são também uma 
poderosa ferramenta para fortalecimento da saúde 
coletiva, para a melhoria das condições de vida, para 
garantir o direito de todos de viver mais e melhor. O 
aumento da expectativa de vida e a redução dos 
índices de mortalidade infantil no Brasil estão 
diretamente relacionados com o bem-sucedido 
Programa Nacional de Imunizações do SUS, que há 
décadas provê extenso rol de vacinas para todos os 
brasileiros, de todas as faixas etárias. Essa é uma das 
mais notáveis conquistas do sistema público de saúde 
do Brasil, responsável pela eliminação e pelo controle 
de várias doenças transmissíveis. 
 Por tudo isso causa extrema preocupação a 
ocorrência de redução das coberturas vacinais, 
observada em todo o Brasil e também nos municípios 
da nossa região. Na última campanha de vacinação 
para influenza (2020), a cobertura, na região, para 
crianças (6 meses a 5 anos) foi de apenas 64,25%, e 
para gestantes foi de 73,88%, resultados inferiores à 
meta de 90% para dois grupos especialmente 
vulneráveis ao agravo. Na campanha contra a 
poliomielite, também em 2020, a cobertura para 
menores de um ano foi de 57,6% e para a faixa etária 
de 5 a 14 anos, foi de 70,1%. Cabe lembrar que o 
último registro de poliomielite no Brasil é de 1990 (há 
30 anos), sendo nosso país certificado pela 
Organização Mundial da Saúde como território livre 
da doença, um resultado da eficiência e da qualidade 
de Programa Nacional de Imunizações. O vírus, no 
entanto, ainda circula em vários países do mundo, e a 
redução da cobertura vacinal estabelece uma 
inaceitável exposição de nossa população à terrível 
doença, causadora de óbitos e de incapacidades 
permanentes de triste memória. 
 Os serviços públicos de saúde, seus 
profissionais e gestores, devem tomar para si a 
responsabilidade de restabelecer os padrões de 
excelência obtidos pelo Programa Nacional de 
Imunização, ora em risco, de garantir a 
universalidade do acesso permanente aos 
imunobiológicos e de esclarecer a população sobre a 
importância das vacinas, sua segurança e sua 
eficiência para a proteção das pessoas e da 
coletividade. 



COMUNICADO - NRH/ IAMSPE 
DRS XIII – RIBEIRÃO PRETO 

 
 

 Já é possível efetivar a adesão dos 
servidores celetistas ativos como 
contribuinte facultativo do IAMSPE.  

 O formulárioencontra-se anexo e também 
disponível no site do IAMSPE: 
www.iamspe.sp.gov.br, clicar em Espaço do 
Usuário/Cadastro/ formulários para 
inscrição. 
 

PARA  REALIZAR A INSCRIÇÃO: 
 O servidor deve entregar no RH:o Termode 

Adesão preenchido e assinado,em conjunto 
com os documentos necessários (cópia: RG, 
CPF, comprovante de residência e holerite). 

 
PRAZO: 
 Contribuinte: 180 dias a partir da data da 

publicação da lei(16/10/2020); até 13 de 
abril de 2021 

 Beneficiários: a qualquer tempo a partir da 
inscrição efetiva do contribuinte. 

 
IMPORTANTE: 
A adesão é restrita aos servidores ativos. 
Os inativos que tiverem interesse devem se dirigir 
diretamente ao IAMSPE. 
Os servidores que não tiverem interesse, devem 
entregar no RH, o termo de ciência preenchido e 
assinado.  

Eliane de Paula Silveira Mello 
Diretor Técnico I – NRH / DRS XIII 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CUIDANDO DA GESTÃO E DO USUÁRIO  
CGA – CÉLIA ALBINO 

 Informamos a todos os funcionários que no 
mês de dezembro estaremos trocando a porta do Setor 
de Suprimentos e corrigindo as falhas da calçada de 
acesso ao mesmo, solicitamos a compreensão e 
colaboração de todos durante os trabalhos para que 
seja finalizado o mais rápido possível. 
 Esclarecemos ainda, que após a troca da porta 
o atendimento será feito pelo balcão e a entrada no 
setor será permitida somente para os funcionários que 
trabalham no setor ou por pessoas autorizadas por eles. 
 É o DRS XIII procurando fazer uma melhor 
gestão e melhorar a qualidade no atendimento aos 
usuários do SUS e um melhor ambiente de trabalho 
para os funcionários.  
 Desejamos a todos um excelente final de ano e 
um ano novo repleto de esperanças e paz. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

O Natal de 2020 está chegando...... 
Cláudia Coelho 

  Sabemos que não será o mesmo Natal que 
estamos acostumados, com os abraços de todos os 
familiares e a mesa rodeada de pessoas queridas.  

 Mas um Natal 
inesquecível não é 
necessariamente aquele mais 
enfeitado, mais rico ou mais 
festivo. Neste ano de quarentena, 
ele também poderá ser 
inesquecível, porque os nossos 
sentimentos estão voltados para a 
proteção de quem amamos, na 
manutenção da saúde e da vida.  
Sabemos que Natal é motivo de  
esperança e seu verdadeiro  

sentido é o nascimento de Jesus. Portanto a pandemia  
não pode apagar a  luz  e alegria do nascimento do menino 
Jesus. 
 Notamos que mesmo na pandemia, o jardim do 
DRS XIII-Ribeirão Preto continuou verde, as flores foram 
abundantes  como nunca e mais lindas ainda.  O jardim da 
Regional, com seu verde intenso  representa a esperança, 
porque acreditamos  que dias melhores virão. 
 Deixe a alegria do  Natal invadir a sua alma. 
 Desejamos que o nosso jardim possa inspirar-nos  
a irradiar boas energias na vida de todos e a um  florescer 
diário.  
 Que  a alegria floresça nos corações e a felicidade 
cresça anos e anos sem fim!  

Feliz Natal! 

 

http://www.iamspe.sp.gov.br/


Núcleo de Educação Permanente - CDQ  
Moisés Casagrande Jr  

MOMENTO SUSTENTÁVEL NA UBS GAIVOTAS 
GUARIBA-SP 
 O contato com a terra, 
com as plantas, também são 
essenciais à saúde, pensando 
nisso trouxe a ideia de 
desenvolver um momento 
sustentável na 
unidade de 

saúde, no qual reutilizamos  objetos 
que pra muitos são considerados lixos, 
mas que para nós se transformam em 

vasos de plantas e 
decoração, com por 
exemplo pneus.  Tanto 
funcionários quanto 
usuários podem 
contribuir muito no manuseio e na 
manutenção das plantas,criando assim,  

vinculo 
profissional – 
usuário.  

 

PROJETO MÃOS QUE DOAM 

 O Objetivo é repassar para pessoas necessitadas 
os objetos angariados pela equipe da UBS Gaivotas. 
 Dos itens disponíveis estão: calçados, brinquedos 
acessórios, entre outros itens a população residente na 
área de abrangência da unidade de saúde.  
 O projeto foi criado observando que, com o início 

da pandemia muitas famílias 
começaram a apresentar 
dificuldades financeiras devido 
ao desemprego, atingindo uma 
grande parte da população do 
município. Pensando nisso, foi 
criado o projeto “mãos que 
doam”, o que tem ajudado 
muitas famílias, com o 
reconhecimento do projeto, 
temos recebido doações de 
inúmeras pessoas. 

 Funcionários 
colaboradores da UBS Dr Paulo 

Cézar Vianna (Ubs Gaivotas): Marília, Eliane, Eliza, 
Andreza, Flávia, Michella, Margarida, Jaqueline e Hugo. 
Doadores Em Geral. 
 Para evitar qualquer tipo de contaminação, todos 
são orientados a realizar higienização das mãos antes e 
depois do manuseio dos itens a serem  doados, bem como, 
entrada controlada de pessoas  a fim de evitar 
aglomerações 

Marília Oliveira S. Aguilar – enfermeira 

 

Humanização 
Marilda Mariko Maizatto 

Articuladora de Humanização/NTH-SES/DRS-XIII Ribeirão Preto 
Ellen Resende de Almeida Alcântara 

Coordenadora Centrode Humanização do HE Serrana. 

 

O HESerrana é uma instituição recentemente 
inaugurada, iniciou suas atividades em abril de 2019, de 
forma gradativa, introduzindo consultas 
ambulatoriais;internações em UTI e enfermarias; e na 
sequência, iniciaram com as cirurgias.  

Desde o início, o Hospital teve como proposta 
incorporar as Políticas de Humanização nos processos 
de trabalho da equipe, elaborando em julho de 2019 a 
construção do 1º Plano Institucional de Humanização 
(PIH), sendo coordenado e acompanhado pelo Centro 
Integrado de Humanização. 

É uma equipe que não mediu esforços no 
enfrentamento da Pandemia, disponibilizando leitos 
para atender a região. 

Nos dias 30/11, 01/12 e 04/12 de 2020, a 
instituiçãopôde realizar sua “I Semana de Humanização 
do HESerrana”, trazendo temas de extrema relevância 
para discussão e reflexão. Em tempos de Pandemia, a 
tecnologia foi a grande aliada para o enfrentamento aos 
desafios na continuidade das atividades, e deste modo a 
semana foi organizada via plataforma online, com a 
apresentação de três palestras: 
30/11- “Acolhimento aos Transgêneros nas Instituições 
de Saúde”, ministrado pela médica obstetra Dra. Lúcia 
Alves da Silva Lara. 
01/12-“Humanização no Contexto Hospitalar”, 
ministrada por Cleice Levorato, Coordenadora da 
equipe multiprofissional e do Centro Integrado de 
Humanização do Hospital Américo Brasiliense. 
04/12-“Cuidando de quem cuida”- ministrado pela 
Psicóloga Dra. Juliana Vendrúscolo. 

 
Além disso, também aconteceram atividades 

educativas sobre as 
diretrizes da Política 
Nacional de Humanização 
nos setores do Hospital 
juntamente com as equipes, 
campanha de doação de 
sangue e refeições especiais 
durante a semana nos cafés, 
almoço e jantar 
 



 
Ao final da semana, como forma de agradecer e 

valorizar o trabalho durante o ano de 2020, os 
funcionários foram 
presenteados com uma caneca 
e um creme nivea, doado pela 
própria empresa de 
cosméticos.  
 A I Semana de 
Humanização HESerrana foi 
uma oportunidade de 
trabalhar as Políticas Nacional 
e Estadual de Humanização e 
uma forma de reforçar as 
diretrizes e práticas no 
hospital. Além disso, foi uma 
forma de integrar, agradecer e 

valorizar o trabalho dos colaboradores neste ano de 
2020, principalmente durante o pico de pandemia de 
COVID-19. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


