
27º EDIÇÃO 
DEZEMBRO 

2021 
 

Este espaço nasceu com o intuito de melhorar a 

comunicação interna e de trazer mais informações e 

avisos do DRS XIII. 
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Dr Hélio, Dra. Cristina, Dr Neldo, Dinorá, Marcia, 
Rosangela, e a estagiária Izadora. 

 
 Cláudia Wolf 
"O Natal é tempo de esperança e reflexão. Que este 
momento nos permita refletir o ano que se encerra 

renovando a esperança de novos tempos. Feliz Natal 
e próspero Ano Novo!" 

 
 

Marta Moraes Ramos - Articuladora de Atenção 
Básica 
" Desejo que a magia da Natal se espalhe para todas 

as pessoas e traga felicidade, paz , harmonia e saúde . 
Gratidão pelo ano que passou, fé e equilíbrio 

necessários para mais um ano que vai começar. " 

 
Equipe de Credenciamento 
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GVS Ribeirão Preto 

 Mais um ano chega ao fim, mais uma vez o 
espírito de Natal chega para suavizar os nossos dias, 
e trazer brilho e alegria para as nossas vidas. 
 Somos gratos e felizes por ter vivido mais 
este ano, e por ter tido a oportunidade de aprender e 
crescer, como profissionais e pessoas. 
 O nosso pedido especial para o próximo ano 
que se inicia é que a energia e as boas vibrações 
encham os nossos corações com o amor do Natal, e 
permaneçam sempre em nossas vidas. Afinal, o Natal 
é quando a gente quiser. 
 Tenham um Natal muito Feliz e um Ano Novo 
pleno de realizações! Muito sucesso, paz, amor e 
saúde a todos. 
 

 
 

 

 
 



 
 

Um pouco sobre “envelhecer” 
Texto sugerido por DR. Helio 

  
 Se observarmos 
com cuidado, podemos 
detectar a aparição de 
uma nova faixa social que 
não existia antes: pessoas 
que hoje têm entre 60 e 
80 anos.  
 A esse grupo 
pertence uma geração 
que expulsou da 
terminologia a palavra 
envelhecer, porque 

simplesmente não tem em seus planos atuais a 
possibilidade de fazê-lo. 
 É uma verdadeira novidade demográfica, 
semelhante ao surgimento da adolescência; na 
época, que também era uma nova faixa social, que 
surgiu em meados do século XX para dar identidade a 
uma massa de crianças desabrochando, em corpos 
adultos, que não sabiam, até então, para onde ir ou 
como se vestir. 
 Este novo grupo humano, que hoje tem cerca 
de 60,70 ou 80 anos, levou uma vida razoavelmente 
satisfatória. 
 São homens e mulheres independentes que 
trabalharam durante muito tempo e conseguiram 
mudar o significado sombrio que tanta literatura 
latino-americana deu por décadas ao conceito de 
trabalho. 
 Longe dos tristes escritórios, muitos deles 
procuraram e encontraram, há muito tempo, a 
atividade que mais gostavam e na qual ganham a 
vida. 
 Supostamente é por isso que eles se sentem 
plenos; alguns nem sonham em se aposentar. 
Aqueles que já se aposentaram desfrutam 
plenamente de seus dias, sem medo do ócio ou 
solidão, crescem internamente. Eles desfrutam do 
tempo livre,  porque depois de anos de trabalho, 
criação dos filhos, carências, esforços e eventos 

fortuitos, vale bem a pena contemplar o mar, a serra 
e o céu. 
 Mas algumas coisas já sabemos que, por 
exemplo, não são pessoas paradas no tempo; 
pessoas de 60,70 ou 80 anos, homens e mulheres, 
operam o 
computador 
como se tivessem 
feito isso durante 
toda a vida. 
 Eles 
escrevem e vêem 
os filhos que 
estão longe e até 
esquecem o 
antigo telefone 
para entrar em contato com seus amigos para os 
quais escrevem e-mails ou mandam whatsapps. 
 Hoje, pessoas de 60, 70 ou 80 anos, como é 
seu costume, estão lançando uma idade que AINDA 
NÃO TEM NOME. Antes, os que tinham essa idade, 
eram velhos e hoje não são mais... hoje estão fisica e 
intelectualmente plenos, lembram-se da sua 
juventude , mas sem nostalgia, porque a juventude 
também é cheia de quedas e nostalgias e eles bem 
sabem disso. 
 Hoje, as pessoas de 60, 70 e 80 anos 
celebram o Sol todas as manhãs e sorriem para si 
mesmas com muita frequência ... Elas fazem planos 
para suas próprias vidas, não com as vidas dos 
demais. 
 Talvez, por algum motivo secreto que apenas 
os do século XXI conheçam e saberão, a juventude é 

carregada 
internamente. 
A diferença entre uma 
criança e um adulto é, 
simplesmente, o preço 
de seus brinquedos. 
 
Nota: Por favor, não 
guarde, passe adiante, 
sei que você tem uma 
juventude acumulada , 
não importa se são 60 s 

70 s 80 ou mais ... 
 

A VIDA É PRA QUEM SABE VIVER...!!! 
 



 
 

Dezembro vermelho: mês da  

conscientização e combate à Aids 
1º de dezembro é o Dia Mundial de  

Luta Contra a Aids. 
 Janaina Tintori 

 A data foi estabelecida internacionalmente 
em 1987 por decisão da Assembléia Mundial de 
Saúde com apoio da Organização das Nações Unidas 
(ONU). No Brasil, o Ministério da Saúde adotou a 
data um ano depois. 
 O objetivo foi o de reforçar a solidariedade, a 
tolerância, a compaixão e a compreensão com 
portadores de AIDS. 
 Nada mais justo do que prolongar o dia para 
um mês todo. Dezembro, portanto, é o dezembro 
vermelho, o mês da conscientização e combate à 
AIDS. 

O laço vermelho como símbolo 
 A cor foi escolhida para ilustrar o dezembro 
vermelho por causa do símbolo já utilizado pela 
causa, o laço vermelho. 
 O projeto da imagem foi criado em 1991 por 
um coletivo de artistas de Nova York, a Visual Aids. 
 Com a internacionalização do símbolo, o laço 
que ilustra o dezembro vermelho ultrapassou o 
significado que o restringia aos Estados Unidos. Hoje, 
a marca é relacionada aos laços afetivos, à 
solidariedade e ao comprometimento. 

O preocupante aumento de casos 
 Ao mesmo tempo em que uma grande parte 
da população tem conhecimento do que é a AIDS por 
causa da pandemia dos anos de 1980, os casos da 
doença estão em uma crescente nos últimos anos em 
diversos países, incluindo o Brasil. 
 De acordo com o Programa Conjunto da ONU 
para HIV/Aids, o Unaids, entre 2010 e 2018, o Brasil 
teve um aumento de 21% no número de casos. 
AIDS X HIV: entenda a diferença 
 Ainda hoje, muitas pessoas pensam que AIDS 
e HIV são a mesma coisa. Esta é uma concepção 
errada e que pode ser ofensiva. 
 A AIDS é um efeito colateral causado pelo 
vírus HIV. Por falta de informação por parte dos 
pacientes e tratamentos, a epidemia da AIDS fez 
muitas vítimas nos anos 80. 
 A boa notícia é que a ciência evoluiu, e hoje, 
a maioria das pessoas que têm HIV não têm AIDS 

devido ao acompanhamento correto da doença. 
Tanto que a AIDS não está mais na lista de 
principais doenças do século XXI após ser 
protagonista do século XX. 
 Saber desta diferenciação e usar a 
nomenclatura adequada para cada caso é um 
pequeno e primeiro passo para contribuir para o 
dezembro vermelho. 

 
Prevenção do HIV 

 O vírus HIV é transmitido a partir de mucosas 
e sangue infectado. Na prática, isso significa: 

 Relações sexuais desprotegidas; 
 Compartilhamento de agulhas e seringas 

contaminadas; 
 Transfusão de sangue contaminado; 
 Transmissão vertical (da mãe infectada para 

o bebê). 
 
 A prevenção é evitar as respectivas situações.  
Principalmente pelo uso de preservativos. 

 Condutas que não transmitem o HIV: 

 Sexo com camisinha ou outra medida 

protetiva 

 Masturbação a dois 

 Beijo no rosto ou na boca 

 Suor e lágrima 

 Picada de inseto 

 Aperto de mão ou abraço 

 Sabonete/toalha/lençóis 

 Talheres/copos 

 Assento de ônibus 

 Piscina 

 Banheiro 

 Pelo ar 
 

https://visualaids.org/
http://conexasaude.com.br/blog/doencas-do-seculo/


Parabéns Batatais 

Descomplicando o trabalho de parto, foi tema 
de formação para profissionais da UPA e SAMU 

   Viviane Ap. Faria batista 

 Foi realizada 
na UPA José Antônio 
da Silva Neto, no 
sábado, dia 11 de 
dezembro, a 
capacitação com o 

tema: 
‘Descomplicando o 
trabalho de parto’. Foi 

mais uma formação que reuniu equipe médica e de 
enfermagem da unidade e também do SAMU – 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A 
responsável pelos esclarecimentos foi a médica 
ginecologista e obstetra, Drª Débora Agnesini. 
 Segundo a 
Secretária de Saúde, 
Bruna Toneti, o 
trabalho evolui 
quando as equipes 
trabalham unidas e 
sempre procurando 
aperfeiçoar seus 
conhecimentos. 
“Chegamos ao último mês do ano e podemos 
destacar que foram muitas formações ao longo de 

2021.  Esse 
trabalho será 
mantido e 
ampliado para o 
próximo ano, com 
objetivo de 
oferecer cada vez 
mais um trabalho 
de excelência para 
a nossa 

comunidade. Aproveito para agradecer a Drª 
Debora, todos que participaram da capacitação e ao 
coordenador da UPA, Luís Donizeti da Silva, pela 
organização”, destacou. 

#saude #capacitação #prefeituradebatatais  
 

 

V Conferência Nacional de Saúde Mental 
III Conferência Estadual de Saúde Mental 
Conferência Municipal de Saúde Mental 

 
Tema: 

 “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do 
cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos 

serviços da atenção psicossocial no SUS”  
 

Eixo Principal : 

“Fortalecer e garantir Políticas Públicas: O SUS, o cuidado 
de saúde mental em liberdade e o respeito aos Direitos 
Humanos”  

I – Cuidado em liberdade  como garantia de Direito a 
cidadania  
II – Gestão , financiamento, formação e participação social 
na garantia de serviços de saúde  mental 

III – Política de saúde mental e os princípios do SUS:  
Universalidade, Integralidade e Equidade 
IV – Impactos na saúde mental da população e os desafios 

para o cuidado psicossocial durante e pós -pandemia  
Realização 

Etapa Macrorregional - 14/02/2022 a 25/03/2022 

Etapa Estadual - 08/04/2022 a 10/04/2022 
Conferência Municipal de Saúde Mental – 01/11/2021 a 
31/01/2022 

 

 
 
 
 

DEZEMBRO 
Tala  4 GVE 

Paulo Alexandre 5 Finanças 
Nilson 8 Farmácia Alto Custo 

Adriana Ruzene  11 Gabinete 
Jose Luis 11 Farmácia 

Carla 12 GVE 
Beth  12 Finanças 

Maria Sylvia  13 Jurídico 
Nilza Artal 13 Suprimentos 

Alexandrina 15 Finanças 
Helber 18 Farmácia Alto Custo 

Ana Paula 24 VISA 
Ricardo 24 Planejamento 
Shirley  27 Limpeza 

Joana  28 Recursos Humanos 
Drª Ione  29 Jurídico 

JANEIRO 
Jane 5 Gabinete 

Jaqueline 9 Farmácia Alto Custo 
Angela Calcini 10 Planejamento 

Dilza 23 Gabinete 
George 23 Protocolo 
Izadora 23 Regulação 

José Roberto 27 Jurídico 
Aline 29 Regulação 

Francisco 29 Farmácia Alto Custo 
Venisse 29 VE 



 
Vai o ano de 2021 e chega o ano de 2022.......... 

E daí, o que mudará? 
   Claudia Coelho – Auditoria 

 Nesses anos de 2020 e 2021, vivemos 

uma realidade para a qual não estávamos 

preparados; pandemia, lockdown, 

obrigatoriedade de uso de máscaras e 

necessidade de “vacinação tripla”, entre outras 

vivencias, que foram muito mais dolorosas para 

quem perdeu familiares e amigos para a Covid 

19. Essa nova realidade nos trouxe marcas e 

aprendizados, tivemos que ficar recolhidos em 

nossas casas, o que a meu ver foi uma 

oportunidade de conviver mais com nossos 

familiares e conosco mesmos. Que aprendizado 

ímpar! 

 Agora, fica a pergunta:  O que vamos  

fazer com todo esse aprendizado compulsório? 

O que você espera do novo ano que iniciará?  

Quais são os seus sonhos? 

Quais são suas expectativas para 2022? 

 Pensar sobre o que sonhamos é muito 

importante, porque nos leva a planejar o que 

queremos viver com foco para irmos atrás das 

nossas conquistas. 

 Pare um pouco e pense o que você quer 

para 2022 e planeje atividades e tarefas que terá 

que realizar para alcançar os seus sonhos. E 

lembrando que é você e mais ninguém que pode 

conquistar os seus sonhos. 

 Seguem sugestões de estratégias que 

podemos adotar para ajudar que o ano de 2022 

seja o melhor de nossas vidas: 

Acredite em você, 

 Seja grato por tudo e por ter sobrevivido 

à pandemia,  

Planeje como alcançar seus sonhos, 

Trabalhe com dedicação, 

Tenha horários para diversão, 

Seja otimista, 

Cuide dos seus relacionamentos, 

Cultive emoções positivas e fuja das negativas, 

Tenha resiliência, 

Controle suas finanças, 

Cuide da sua saúde, pratique o autocuidado 

garantindo o sono, alimentação saudável e 

exercícios físicos, 

Cuide da sua saúde emocional, 

Desenvolva a Espiritualidade, 

Busque um sentido para a vida. 

Com certeza se buscarmos todos os dias aplicar 

essas estratégias e focarmos na realização dos 

nossos sonhos, o ano de 2022 será o melhor de 

nossas  vidas.   

E é o que desejamos para você, um Ano Novo 

cheio de alegrias e sonhos realizados. 

 
 

VAMOS AJUDAR! 

 

 
 Esse Grupo arrecada alimentos e roupas para  
o Final de ano Solidário. 
 Nosso Instagram é @quintadobemrp 
entre e conheça nosso trabalho 

 Contato Moisés (CDQ)– 16-992431004 

 



A TODA EQUIPE DO DRS13 

  

 O ano que está findando foi marcado com 

sofrimento e tristeza por tantas perdas de vidas 
de pessoas amadas, mas também um ano que 
trouxe para todo trabalhador da saúde a 
resignificação valorosa da sua atividade 
profissional. 

 Eu acredito que a felicidade está em 
nossas mãos, pois com coragem e 

determinação podemos transformar momentos 
difíceis em grandes desafios, buscando na 

solidariedade um passo para dias melhores.  

 Espero muito que o grande potencial da 
humanidade revele-se em cada um de nós para 
vivenciarmos o verdadeiro espírito Natalino e 
que nos guie durante o Ano Novo que está para 
começar. 

 Que a temporada de festas traga 
pensamentos de alegria, amor, esperança, 
solidariedade e gratidão.  

 
Feliz Natal e um Ano Novo renovado e 

próspero para todos nós!!! 
Jane Aparecida Cristina 

 

 

 
 


