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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. 

 

A Pandemia Covid 19 e 
informações atualizadas: 

 Jane Ap. Cristina  

 Tivemos uma recrudescência nos casos 
de Covid 19, com aumento expressivo no início 
de janeiro/22 até a primeira quinzena de 
fevereiro/22. Foi necessário novamente a 
movimentação do DRS13, juntamente com 
gestores municipais da regional, assim como, 
com os nossos prestadores estaduais e 
municipais para avaliar o plano contingencial e 
incremento nos leitos de UTI e leitos clínicos, 
visando o atendimento assistencial na demanda 
apresentada. 
 Apresentamos em coletiva de imprensa 
conjunta com o Hospital das Clínicas de Ribeirão, 
Secretaria Municipal de Ribeirão Preto e 
Departamento Regional de Saúde (DRS13), 
alguns dados referentes a janeiro/22 até 
17/02/22 que mostram que tivemos 30.062 
casos confirmados                      (consolidação dos 
bancos ESUS NOTIFICA, Hygia de Ribeirão Preto, 
SIVEP GRIPE), 274 óbitos (SIVEP GRIPE), 1493 
internações por SRAG, 888 internações 
confirmadas, ou seja, 60% de positividade. 
 Mostram ainda que com relação a 
cobertura vacinal em crianças para primeira dose 
estamos com 52%, cobertura vacinal para 
esquema básico para pessoas com 12 anos ou 
mais é de 93%. Importante ressaltar que 
observamos queda de 20 a 25% no número de 
casos e internações adulto a partir de 10/02/22, 
mas nesse mesmo período verificou-se um 
aumento no número de internações de crianças, 
o que causa preocupação, visto que o número de 
leitos pediátricos em UTI e Clínicos são muito 

pequenos para absorver toda demanda regional, 
caso isso tenha um aumento rápido. 
 Para tanto é fundamental a vacinação em 
crianças disponibilizadas nos municípios, o que já 
sabemos que não impede a contaminação, mas 
diminui a gravidade dos casos e 
conseqüentemente as internações. 

 
Vacinação é a nossa única  

arma contra essa doença impiedosa!!! 

 

 
 

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 
Conferência Municipal de Saúde Mental podem ser 
realizadas até – 30/04/2022 
Etapa Macrorregional - 06/06/2022 
Etapa Estadual - 23/06/2022 a 25/06/2022 
Etapa Nacional - 08/11/2022 a 11/11/2022 

 



Informativo RH 
Contagem de Tempo – LC 

nº 173/2020 

 Parecer NDP nº 278/2021, 

que versa sobre o 

entendimento aventado 

pela LC Federal nº 173/2020, que o cômputo do 

período de 28/05/2020 a 31/12/2021 deve ser 

desprezado para fins de concessão de quinquênio, 

sexta-parte e licença-prêmio.  

Decreto Estadual nº41.865/97   

Dispõe sobre a declaração de bens dos 

servidores públicos estaduais 

A mesma deve ser entregue anualmente no Núcleo 

de Recursos Humanos em envelope lacrado, com a 

identificação do ano de referência e nome. 

 

 

Centro de Gerenciamento  

Administrativo – CGA 
Célia Albina de S. Pardinho 

 
COMUNICADO 

 Ano novo vida nova, informamos que este DRS 
começa o ano com várias novidades para melhorar a 
qualidade de vida de nossos servidores, estamos com três 
contratações novas: 
 - O contrato de jardinagem que já está vigente, 
aliviando um pouco a nossa comissão do jardim que 
sempre cuidou do nosso jardim com muito esmero e amor 
e que ainda somarão junto à empresa no que precisar para 
o cuidado com o meio ambiente colaborando para termos 
um jardim ainda mais bonito e zelando de todas as áreas 
verdes do nosso prédio. 
 - O contrato de TI que também vem somar ao 
nosso DRS com pessoas especializadas a nos ajudar em 
nossas deficiências na tecnologia da informação. Gostaria 
de deixar nosso agradecimento ao Braz que sempre nos 
atendeu com muita paciência e simpatia em uma tarefa 
extra a sua, sempre nos auxiliando em tudo que 
solicitávamos, gostaria ainda de pedir a ele para não nos 
abandonar e auxiliar a empresa no que for preciso e visitar 
sempre os setores, pois ele é uma pessoa muito querida 
por todos deste DRS.  
 Esclarecemos que o Caio passa atender nossas 
demandas de informática, seja bem vindo Caio. 
- O contrato de impressoras, este mês também passamos a 
ter esse novo contrato, o contrato vai nos proporcionar 
impressoras novas e vai se responsabilizar pelos insumos 
como tonners, cilindros, foto, condutor, etc. 
 Também está previsto para este ano o contrato para 
manutenção dos aparelhos de ar condicionado e de 
manutenção predial. 
 Estamos trabalhando para tornar o nosso DRS um 
ambiente ainda melhor para se trabalhar.  

 

APROVAÇÃO DO FLUXO PARA ATENDIMENTO 

DE CRIANÇAS COM FISSURA LABIOPALATINA 

Angela Maria Calcini Vitonto 

 

 Foi aprovado na última reunião de CIRs, em 

09/02/2022 o fluxo construído em parceria com 

técnicos DRS XIII e equipe Saúde do Deficiente do 

Município de Ribeirão Preto e equipe do  projeto 

“Floresce uma vida”,  para o atendimento das 

crianças que nascem com fissura labiopalatina nas 

maternidades da região do DRS XIII – Ribeirão Preto. 

Este atendimento é realizado no município de 

Ribeirão Preto e apresenta o seguinte fluxo de 

atendimento: 

 

Atendimento aos Recém-Nascidos do município de 

Ribeirão Preto 

 

- Em todas as maternidades SUS ou conveniadas no 

município de Ribeirão Preto, as crianças residentes 

 
 
 
 

FEVEREIRO 
Adriana Lima 5 Farmácia Alto Custo 

Adriana Ivo 7 Farmácia 
Luzia Belloube 7 Farmácia 

Alexandre 10 NAOR 
Marta Delfino 11 Jurídico 

Flávio 12 Central de Transp 
Bruna 16 Farmácia  

Drª Cristina Furini 18 Farmácia Alto Custo 
Inês Bernadete 19 Jurídico 

Marcia Aleixo 20 Finanças 
Zilah 22 Refeitório 

Drª Cristina Lucchezi 23 Jurídico 
Ricardo Mancini 27 Suprimentos 

MARÇO 
Fátima  1 Compras 

Luciano  3 Central de Transp 
Maria Rita  6 Recepção 

Jair  9 Credenciamento 
Graziele  10 Farmácia Alto Custo 

Odete  11 Regulação 
Neiva  18 Central de Transp 

Braz  19 Informática 
Janine 19 Finanças 
César  29 Farmácia Alto Custo 



em Ribeirão Preto que nascem com fissura 

labiopalatina são acolhidas no projeto “Floresce uma 

Vida” e são encaminhadas para atendimento no CER 

II Dr. Jayme Nogueira Costa – CER II NADEF. Nesse 

atendimento, a criança e a mãe são acolhidas e 

orientadas com relação aos cuidados na 

amamentação, cuidados em geral do bebê e 

acompanhadas pela equipe do CER II NADEF até o 

momento que a criança estará preparada para fazer a 

cirurgia de reconstrução ou correção. 

- Para os bebês nascidos nas maternidades 

particulares de Ribeirão Preto, o encaminhamento 

destes pacientes para atendimento no CER NADEF é 

realizado pela unidade de saúde mais próxima de sua 

residência. A unidade de saúde encaminha a criança 

para o Programa Floresce uma Vida, que realizará o 

agendamento do bebê no CER II NADEF para o 

acolhimento e atendimento. 

Atendimento aos Recém-Nascidos dos Municípios 

do DRS XIII 

  

- Toda criança que nascer com fissura labiopalatina, 

nas maternidades SUS ou privadas da região do DRS 

XIII, serão encaminhadas através da Secretaria 

Municipal de Saúde dos seus respectivos municípios, 

através de solicitação de atendimento por e-mail 

(drs13-monitoramento@saude.sp.gov.br) para o DRS 

XIII-Ribeirão Preto, com envio do relatório 

preenchido pela equipe de saúde que acompanhou o 

bebê, com todos os dados necessários do parto e  

 

situação atual, para que a equipe do CER NADEF 

tenha subsídios para a realização do atendimento. 

 A equipe do DRS XIII-Ribeirão Preto, fará o 

encaminhamento imediato deste bebê para 

Programa Floresce uma Vida, que realizará o 

agendamento para o CER II NADEF, que fará o 

acolhimento e acompanhamento da criança, até que 

ela esteja preparada para cirurgia de reconstrução ou 

correção. 

 Para os bebês nascidos no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo – HCFMRP-USP tem o 

primeiro acolhimento e atendimento nessa 

instituição até a alta hospitalar. O Programa Floresce 

uma Vida realizará o encaminhamento e 

agendamento do bebê para seguimento no CER 

NADEF. 

 

Atendimento aos Recém-Nascidos dos Municípios 

FORA do DRS XIII  

 

- Toda criança que nascer com fissura labiopalatina, 

nas maternidades SUS ou privadas de Ribeirão Preto, 

com domicílio em outro DRS da RASS, essa será 

encaminhada pela maternidade, que entrará em 

contato por e-mail drs13-

monitoramento@saude.sp.gov.br com o DRS XIII-

Ribeirão Preto, o qual entrará em contato com o DRS 

de origem do recém-nascido informando sobre o 

caso, sendo o seguimento do bebê no município de 

seu domicílio.  
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