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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.

PROGRAMA AUTO ESTIMA
Maria Lucinéia Carvalho Ribeiro
Assessor Téc. de Saúde Publica II – Saúde Mental

Informamos
que
o “Programa
Autoestima” está disponibilizando acolhimento
psicossocial virtual para a população em geral,
maiores de idade e residentes do Estado de São
Paulo. Esse atendimento será realizado com
profissionais de saúde.
Confira o vídeo sobre essa iniciativa:
https://youtu.be/LOIPkf_tPx4.

Tutorial com o passo-a-passo para acesso:
https://autoestima.sp.gov.br/Noticias/News?post=
34>.
Para acessar a plataforma e agendar um horário
de atendimento é necessário fazer um cadastro,
nesse link:
https://autoestima.sp.gov.br/Account/Login
Clique em “Criar Conta” e acesse o botão
“Cidadão” para efetuar esse cadastro.
Depois de preencher as informações e responder
algumas questões, você terá um login e senha de
acesso da área restrita do portal. É só entrar e
consultar a agenda para reservar um horário!
É simples e só levará alguns minutos!
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Jardim da Regional e
o nosso Jardim Interno
Cláudia Coelho

Como é gratificante e gostoso chegar no
nosso ambiente de trabalho e encontrar um jardim
bem cuidado, cheio de flores, rosas, orquídeas,
arbustos e árvores para encher de beleza os nossos
olhos e alegrar os nossos corações.
Mas para ter um belo Jardim precisamos de
jardineiros que dispensem os cuidados requeridos;
retirada de matos, ervas, pragas e formigas, podas
constantes também são necessárias. No período de
seca precisa de mais regas e no período de chuvas
precisa de mais podas e retiradas das ervas
oportunistas. Não existe beleza sem cuidado.
Assim como todo jardim, o nosso Jardim
Interno também requer cuidado. Nós somos os
Jardineiros do nosso interior, a responsabilidade
dos cuidados é nossa e de mais ninguém.
Nós que vamos escolher quais tipos de
plantas, espécies e flores que vamos plantar. É
nossa responsabilidade tirar os matos, ervas e
pragas que eventualmente possam aparecer. A
beleza dos nossos Jardins vai depender das
espécies que vamos plantar e do cuidado que
teremos ao cuidarmos dele.
Que o Jardim da Regional possa nos
inspirar a cuidarmos do nosso Jardim Interno. Que
possamos ser bons jardineiros de nós mesmos.
A foto abaixo mostra o nosso Jardim sendo
cuidado

Nossa Farmácia
Vera Lucia Rodrigues de Faria

O Departamento Regional de Saúde de
Ribeirão Preto possui uma Farmácia que atende
demandas de solicitações Judiciais e Administrativas
(Pedido Interno junto à SES). Esta farmácia iniciou em
2010 e de lá para cá o crescimento destas demandas
tem sido exponencial. Nesta data estamos atendendo
5.981 processos, sendo 4.716 Judiciais e 1.265
Solicitações Administrativas e para esta empreitada
contamos com 16 servidores.

As
solicitações
são
bem
diversas,
medicamentos, dietas, fraldas, materiais como
bomba de insulina e seus insumos, curativos, equipo,
insumos para próteses fonatórias e medicamentos
importados como o canabidiol, totalizando 3.040
itens diferentes.

O atendimento ocorre presencialmente através de
senha, sendo atendidas em média 150 pessoas por
dia, entre pacientes e responsáveis. Como
mencionado, a quantidade de itens é bem grande e
comumente há falta de produtos no estoque, fato
comum que lidamos diariamente, comum, mas
complexo, pois como estamos na linha de frente, isto
é, assistimos o paciente ou seu responsável frente a
frente com sua dor, sua ansiedade e algumas vezes
lidamos com sua ira, afinal a determinação judicial
empodera. A propósito, muitas decisões judiciais
determinam um prazo insuficiente para aquisição do
medicamento/produto, não sendo considerada a
burocracia necessária para o Estado comprar, existe
uma legislação a respeitar. A lei é fria, mas nós
atendentes, dispensadores, precisamos ser humanos,
conversar, explicar, perceber a fragilidade do outro,
que às vezes não é visível aos olhos.
Muitas vezes o paciente precisa do seu
medicamento (muitos oncológicos), para fazer seu
tratamento (quimioterapia) e não tem no estoque,
seja por ser um pedido recente ou por que não
conseguimos comprar por falta de recurso financeiro
ou algum problema com o processo licitatório.
Nestes casos em que a falta do medicamento pode
causar o agravamento da doença, buscamos ajuda
em outras Regionais de Saúde e assim entre
empréstimos e doações procuramos atender o
paciente em seu estado muitas vezes crítico, entre a
esperança da cura e a iminência da morte.
Temos uma ferramenta muito importante
neste processo, o Sistema CODES, que nos possibilita
controlar com eficiência e eficácia o estoque e a
disponibilização de medicamentos e produtos, porém
temos outras ferramentas não menos importantes,
são essas: o atendimento individualizado,
humanizado e o cuidado com o outro.

Bicicleta e Saúde
Daniel Marques
Luciana Freitas

Poluição em níveis críticos impactando cada
vez mais nos índices de doenças pulmonares,
congestionamentos, excesso de peso por falta de
atividade física, transporte público caro e lotado.
Essas
são
algumas das razões pelas
quais trocar o carro ou o
ônibus pela bicicleta
pode ser uma alternativa
pra lá de saudável, para
os indivíduos e a
sociedade. Bicicletas não
utilizam
combustíveis
fósseis, não aumentam o
efeito estufa, não emitem poluentes e não
contribuem para os altos índices de problemas
respiratórios.
Pedalar para o trabalho pode economizar
tempo nos engarrafamentos, na procura de vagas e
tornar desnecessário ter mais espaço na agenda
diária para freqüentar uma academia.
Pedalar é o modo mais barato de transporte
na cidade depois do caminhar. Sem manutenção ou
custos com combustível.
Pedalar é uma atividade física de baixo
impacto, e com baixo risco de lesões. Além disso,
contribui para a liberação de endorfina, responsável
por aquela sensação de paz e tranqüilidade que te
invade após chegar de bicicleta. E claro, contribui
para o bem estar mental.
Nesse momento de pandemia isso se torna
ainda mais verdade. Quem quiser adotar a bicicleta
como meio de transporte para ir ao trabalho tem
essesinúmeros
argumentos sustentando as
vantagens dessa mudança.
A bicicleta é um meio de transporte
energeticamente eficiente, econômico e nãopoluente. Seja, adotando a pedalada em alguns dias
da semana, seja adotando de forma exclusiva, aí vão
algumas dicas para você fazer essa mudança na sua
vida:
Se você aprendeu a pedalar mas não o faz há
muito tempo, respeite seu ritmo. Comece se
familiarizando com sua bicicleta e conhecendo seus
limites em locais calmos e tranquilos. Antes de
encarar a jornada para o trabalho, estude sua rota:
escolha um caminho com ruas mais tranquilas,
poucas avenidas ou ruas movimentadas, trajetos
mais planos mesmo que mais distantes e com base
nisso veja quantos quilômetros. Se possível, faça esse
trajeto em fim de semana para ter uma ideia do
tempo
necessário
para
completá-lo
com
tranquilidade.
Três mitos assustam os iniciantes: Distância,
declividade e Clima. Assim que começar a pedalar
verá que as distâncias percebidas como consideráveis

são influenciadas pelos trajetos mais longos de
automóvel. Você terá mais liberdade para fazer seu
percurso, escolhendo trechos mais planos, evitando
morros e descidas. Por mais quente que seja o clima,
o exercício tornará sua transpiração mais eficiente e
no ritmo adequado, você poderá pedalar com o
mesmo esforço que anda e no caso de tempos
chuvosos, desde que não sejam regiões muito
chuvosas, capas de chuva e paralamas serão de boa
ajuda.
Considere usar bicicletas simples. Não se
esqueça dos itens obrigatórios: espelho retrovisor,
refletivos nos pedais, luzes traseiras e dianteiras. O
capacete não é item obrigatório, mas ele protejerá a
cabeça no caso de quedas em meios fio e ruas
esburacadas. Paralamas e bagageiros para carregar
bolsas e outros também trazem conforto.
Troque experiência com outros ciclistas! A
Luciana (GVS)
e o Daniel
(GVE)
aderiram a
esta
modalidade,
estão vindo
para
o
trabalho de
bicicleta
e
podem dar
dicas
para
quem quiser
começar.

Atenção primária à Saúde
Dra. Sueli Aparecida de Castro
Enfermeira-Articuladora da Atenção Básica

No final de 2019 foi publicada a Portaria nº
2.979, de 12 de novembro de 2019, que instituiu o
Programa Previne Brasil, definindo um novo
modelo de financiamento de custeio da Atenção
Primária à Saúde no Sistema Único de Saúde.
Esta nova portaria definiu um modelo
misto de financiamento, cujo pagamento será de
acordo com os componentes da Capitação
ponderada (população cadastrada), pagamento
por desempenho, incentivos a programas
específicos/estratégicos
e
provimento
de
profissionais.
Tendo em vista a atual pandemia Covid –
19, os períodos de transição para a vigência dessa
nova portaria foram prorrogados, sendo que a
mais recente é a PORTARIA GM/MS Nº 166, De 27
De JANEIRO De 2021.
A qual dispõe, excepcionalmente, sobre as
novas regras para a transferência dos incentivos
financeiros federais de custeio da Atenção Primária
à Saúde, no âmbito do Programa Previne Brasil,
para o ano de 2021, considerando a necessidade

I - será transferido somente aos municípios que
apresentarem
decréscimo
dos
valores,
considerando o resultado da comparação de
valores de que trata o inciso IV.

Saúde da Mulher:
Se exercite! Cuide-se!
Janaina Tintori

de se adotar medidas de aporte financeiro federal
para apoiar o fortalecimento da APS diante da
epidemia do coronavírus (Covid-19).
De acordo com a Portaria 166/2021,
destacamos o artigo 2º:
Art. 2º As regras para transferência dos incentivos
financeiros federais de custeio da APS, no âmbito
do Programa Previne Brasil, para o ano de 2021,
observarão o disposto a seguir:
I - capitação ponderada - o equivalente a 100%
(cem por cento) do potencial de cadastro referente
ao incentivo financeiro da capitação ponderada do
município ou Distrito Federal, nas 4 (quatro)
primeiras competências financeiras do ano de
2021;
II - pagamento por desempenho - o equivalente ao
resultado potencial de 100% do alcance do
Indicador Sintético Final do município ou Distrito
Federal, nas 8 (oito) primeiras competências
financeiras do ano de 2021;
III - incentivo financeiro com base em critério
populacional - incentivo com base na população
municipal ou do Distrito Federal transferido nas 4
(quatro) primeiras competências financeiras do
ano de 2021, calculado da seguinte forma: valor
per capita anual de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e
cinco centavos) multiplicado pela estimativa da
população dos municípios e Distrito Federal, de
acordo com os dados populacionais do ano de
2019 divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE); e
IV - incentivo financeiro de fator de correção incentivo correspondente ao fator de correção,
calculado a partir da comparação entre os valores
que o município ou Distrito Federal fez jus nas 12
(doze) competências financeiras do ano de 2019 e
o resultado da aplicação, para o ano de 2021, das
regras de capitação ponderada, pagamento por
desempenho e incentivos para ações estratégicas,
considerando o disposto no § 1º.
§ 1º O incentivo de que trata o inciso IV do caput:

Articuladora da Saúde da
Mulher – DRS XIII
Para muitas mulheres, a
prática regular de atividade
física está ligada à imagem
de pessoas com o corpo em
forma e perda de peso,
porém hoje, já se sabe que
muito além dos benefícios
do fitness, a prática de
exercícios se manifesta em
todos os aspectos do
organismo, desde a parte
psicológica
até
o
fortalecimento dos ossos,
articulações
e
melhor
condicionamento físico.
Segundo um posicionamento
da Sociedade Brasileira de
Medicina do Esporte, a
prática de atividade física na
saúde da mulher tem vários
benefícios e aqui segue uma
lista para você se atentar em qual fase da vida você
está e começar a praticar:
1) A atividade física regular é um importante
fator para a promoção e manutenção da saúde da
mulher em todas as idades e situações, inclusive na
gestação e na fase pós-parto.
2) Deve-se enfatizar que, em relação à
doença arterial coronariana, o sedentarismo é hoje
considerado um fator de risco maior para
complicações e deve ser combatido na população
feminina de forma sistemática e enfática, seja através
da inserção de atividades cotidianas que envolvam
um maior gasto energético, seja através da prática de
modalidades desportivas.
3) As mulheres respondem a estímulos de
treinamento de forma semelhante aos homens,
estando assim aptas a praticar esportes competitivos
ou não, respeitadas suas características particulares.
4) Mulheres com sintomas de TPM também
tem benefícios pela prática de exercícios, a produção
de endorfinas, que advém do exercício aeróbico,
proporciona sensação de bem estar, além de
regularizar o ciclo hormonal na mulher. Com isso, as
mulheres tendem a ter ciclos menstruais mais
regulares, menos cólicas menstruais, menos efeitos
relacionados à TPM, como dores nas mamas antes da

menstruação e alterações de humor, e maior
facilidade de engravidar, além do aumento da libido.
5) No climatério e menopausa, há uma
relação inversa entre o exercício praticado
regularmente e as principais causas de morte na
mulher pós-menopáusica. Vários estudos têm
demonstrado o efeito benéfico do exercício na
prevenção primária e secundária de diversas
doenças, como hipertensão arterial, cardiopatia
isquêmica, diabetes e osteoporose, entre outras. São
relatados também efeitos benéficos do exercício
sobre os fogachos e a depressão psíquica no
climatério.
6) Vale lembrar que o sedentarismo e

sobrepeso são fatores de risco para desenvolvimento
de vários tipos de câncer, entre eles mama e
endométrio.
Então se liga na dica: Um programa ideal
deve ser realizado na maior parte dos dias da
semana, com a duração das sessões variando entre
30 e 90 minutos, de forma contínua ou não. É
importante fazer com que o hábito de se exercitar se
transforme em algo tão natural como, por exemplo,
cuidar da própria higiene.
Exercícios de alongamento e de mobilidade
articular, além da atividade principal em menor
intensidade, compõem uma adequada fase de
aquecimento que é importante por reduzir a
incidência de lesões e aumentar o fluxo sanguíneo
para a musculatura esquelética.
Uma avaliação médica ou com profissional de
educação física também é importante e ajuda na
escolha do melhor exercício para você!

Projeto de intervenção para o fortalecimento
das regiões de saúde rumo à redução da sífilis
congênita no Estado de São Paulo
Grupo de Vigilância Epidemiológica

• Objetivo geral:
Reduzir a sífilis em gestantes e a sífilis congênita
no Estado de São Paulo

• Objetivos específicos:

Consolidar uma resposta integrada em
rede, nas regiões de saúde do estado de SP,
para a redução da Sífilis adquirida e na
gestação

Apoiar a gestão dos municípios com
população acima de 100 mil habitantes, para
a obtenção do selo de redução da sífilis
congênita

Contribuir para a implementação de
monitoramento de parâmetros clínicos
epidemiológicos relacionados à atenção a
sífilis na gestação e congênita
• Resultados esperados:
Ao final do projeto ter 80 % das regiões de saúde
qualificadas para a redução da sífilis congênita no
Estado de São Paulo
Como podemos observar no gráfico abaixo,
as taxas de detecção de sífilis em gestante e
congênita na nossa região apresentam-se
ascendentes de 2007 a 2019, aquém da meta
estabelecida pelo MS que é de 0,5 caso de sífilis
congênita por 1000 nascidos vivos. Em se tratando
de um agravo totalmente prevenível, cujo o
diagnóstico precoce e o tratamento adequado da
gestante com sífilis são medidas simples, acessíveis e
que previnem a sífilis congênita, faz-se necessária
uma revisão de todos os aspectos envolvidos com a
ocorrência de sífilis congênita, em especial para a
linha de cuidado da gestante desde o pré-natal até o
puerpério, para que então possamos planejar e
implementar intervenções apropriadas e efetivas
frente aos problemas identificados.
Taxa de detecção de Sífilis em Gestante (TISG) e taxa de incidência de Sífilis
Congênita (TISC) por 1000 nascidos vivos (NV), por ano de diagnóstico.
GVE Ribeirão Preto, 2007 a 2019*
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Este projeto prevê um trabalho conjunto entre o
GVE e as áreas de Atenção Básica, Saúde da Mulher e
da Criança do DRS XIII e municípios para a realização
de um diagnóstico situacional da região, bem como
no apoio aos municípios para o planejamento de
intervenções qualificadas para o enfrentamento
deste importante problema de saúde púbica .

ALTO MAR
Duas
irmãs
descobrem
segredos
familiares
perturbadores depois de
uma série de
mortes
misteriosas em uma viagem
de navio entre a Espanha e o
Brasil nos anos 1940.
CIDADE INVISÍVEL
Na primeira série em liveaction
do
aclamado
diretor Carlos Saldanha (A
Era do Gelo, Rio, O Touro
Ferdinando), um policial
ambiental encontra uma
estranha conexão entre a
morte de sua mulher e o
aparecimento de um boto
cor-de-rosa morto numa
praia do Rio de Janeiro.
Conforme avança nas investigações, ele
descobre um mundo oculto habitado por
entidades do folclore brasileiro. Com Marco
Pigossi, Alessandra Negrini, Jessica Córes, Fábio
Lago e Wesley Guimarães.
TIM MAIA
Depois de uma viagem
aos Estados Unidos, um
talentoso cantor volta ao
Brasil com um som cheio
de soul e se transforma
em ícone da música. Babu
Santana, Robson Nunes,
Alinne Moraes e Cauã
Reymond no elenco.

MEU NOME É SARA
Sara
Góralnik,
uma
polonesa judia cuja família
foi morta pelos nazistas,
foge para a Ucrânia
usando
a
identidade
roubada de uma amiga.
Ela é acolhida por um
casal de fazendeiros, mas
lá descobre que seus
novos amigos possuem
segredos sombrios.

O GUARDA DE AUSCHWITZ
Durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem
soldado alemão descobre as verdadeiras
intenções do partido nazista. Chocado com os
planos, e dividido entre a lealdade ao seu país e
sua bondade, ele arrisca sua vida para salvar
uma jovem prisioneira.
MOSUL
Traduzido do inglêsMosul é um filme de ação
de guerra americano de
2019 escrito e dirigido
por Matthew Michael
Carnahan. O filme é
baseado na Batalha de
Mosul em 2016, que viu
as forças do governo
iraquiano e os aliados da
coalizão derrotar o ISIS,
que controlava a cidade desde 2015
RELATOS DO MUNDO
É o primeiro faroeste de Tom
Hanks, que já possui mais de 60
títulos em sua filmografia.
... Relatos do Mundo se passa
cinco anos após o fim da Guerra
Civil e acompanha o Capitão
Jefferson Kyle Kidd (Hanks), um
viúvo e veterano de três guerras.

