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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.                               

Centro de Desenvolvimento  

e Qualificação para o SUS – Moisés 

 
Secretaria da Saúde de Monte Alto conclui programa de 

atualização com enfermeiros da rede pública 

 Na manhã do dia 13 de dezembro, sexta-feira, a 

Prefeitura de 

Monte Alto, 

através da 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde, 

realizou o 

encerramento do curso de atualização profissional para 

os Enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS). 

Com carga horária de 60 horas, com o título “Educação 

Permanente em Saúde 

na construção de 

conhecimentos teóricos 

e práticos sobre a SAE 

no sistema de saúde de 

Monte Alto” teve como 

ênfase a Sistematização 

da Assistência de 

Enfermagem (SAE) e nasceu da necessidade de 

aprimoramento da consulta de enfermagem, observada 

junto aos profissionais da Rede municipal de Saúde. O 

conteúdo discutido ao longo do curso abordou 

conhecimentos teóricos e 

práticos, pensados no 

cotidiano do enfermeiro  com 

foco na consulta de 

enfermagem 

e trouxe 

mudanças 

no cenário da Atenção Primária à 

Saúde no município. A coordenação 

ficou a cargo da Enfermeira Profª Drª 

Rosangela Andrade Aukar de 

Camargo, da EERP- USP de Ribeirão 

Preto, acompanhada da Coordenadora 

da Atenção Básica Municipal Fátima 

Carvalho de Andrade e da Diretora de 

Promoção em Saúde Bibiana Chamacheli da Silva.  

Através do Núcleo de Educação Permanente e 

Humanização (NEPH) o curso proporcionou espaços de 

fala e escuta, 

com aulas 

teóricas e 

práticas no 

laboratório da 

Escola de 

Enfermagem 

de Ribeirão Preto (EERP- USP) e visita das professoras 

nas Unidades de Saúde do Município onde foi possível 

repensar o processo de trabalho do Enfermeiro frente ao 

atendimento da população e a consulta de 

enfermagem.  O Projeto teve seu 

reconhecimento durante o 2º Seminário de Valorização 

dos Trabalhadores da Saúde realizado pelo 

Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto – 

DRS XIII,  onde foi escolhido para apresentação oral e 

após avaliação da banca, recebeu Menção Honrosa.  O 

encerramento do curso com entrega dos Certificados foi 

realizado na Sede do Lions Clube com a participação da 

Secretária da Saúde 

Sueli Melo 

Professores da 

Escola de 

Enfermagem 

(EERP-USP), 

representante do 

DRS XIII Moises 

Casagrande Júnior, 

do Coren SP Sub 

seção Ribeirão Preto Beatriz H. Merlo, Presidente do 

Lions Club de Monte Alto Sr Donizete Morelli e 

demais profissionais da Rede Municipal envolvidos no 

processo de aprendizagem. 

 

 

 



  

JANEIRO 

 
FEVEREIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Comunicação  
“Ferramentas e Estratégias Comunicacionais” 

II MÓDULO 

Aplicativo da Saúde ‘Hora Marcada’ vale para 

unidades de Sertãozinho – Site Secretaria Saúde 

 Governo do Estado anuncia expansão do 

serviço que permite ao paciente agendar e 

visualizar datas e horários de consultas e exames 

 Na terça-feira (17/12) a expansão do 

aplicativo “Hora Marcada”, para as oito UBSs 

(Unidades Básicas de Saúde) do município de 

Sertãozinho. O anúncio foi feito durante a 

solenidade de inauguração do Baep (Batalhão de 

Ações Especiais de Polícia) de Ribeirão Preto. 

 O “Hora Marcada” é desenvolvido pela 

Prodesp (Companhia de Processamento de Dados 

do Estado de São Paulo). O aplicativo oferece 

maior conforto aos usuários do SUS, funcionando 

como uma “agenda digital de saúde”. Ele permite 

que o paciente consiga agendar e visualizar datas e 

horários de agendamentos de consultas e exames, 

além de cancelamentos e reagendamentos. 

 “Estamos investindo em novas tecnologias 

para garantir mais conforto, segurança e agilidade 

para os pacientes. O „Hora Marcada‟ facilita o 

cotidiano da população e também dos serviços, 

garantindo mais qualidade tanto para o 

atendimento quanto para a gestão” afirma o 

Secretário de Estado da Saúde, José Henrique 

Germann. 

 É possível solicitar agenda de clínico geral, 

ginecologista, pediatra e odontologia básica das 

UBS de referência. Já para o agendamento de 

especialidades e exames, é necessário que tenha 

havido encaminhamento médico pela rede 

municipal. 

 O aplicativo também pode ser utilizado por 

mais de uma pessoa: crianças e idosos podem ser 

cadastrados por seus cuidadores mediante 

comprovação de responsabilidade e apresentação 

do cartão SUS em uma UBS de vínculo. 

 Para ter acesso ao “Hora Marcada”, o 

paciente deverá baixar o aplicativo gratuitamente 

na Google Store e, em breve, na Apple Store. Após 

a instalação, é preciso preencher informações 

http://horamarcada.saude.sp.gov.br/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governado-de-sp-entrega-baep-em-ribeirao-preto/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governado-de-sp-entrega-baep-em-ribeirao-preto/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governado-de-sp-entrega-baep-em-ribeirao-preto/


básicas como número do cartão SUS e CPF. O 

“passo a passo” pode ser consultado no 

site horamarcada.saude.sp.gov.br. 

 O piloto começou em Ribeirão Preto, em 

julho deste ano, e já está funcionando em todas as 

UBSs da cidade. Até o momento, 20,9 mil 

moradores de Ribeirão se cadastraram e geraram 

13,6 mil agendamentos, 3,7 mil cancelamentos e 

628 reagendamentos. 
 

Secretário de Saúde de Jaboticabal 

 Recebemos o Secretário João Roberto da Silva 

de Jaboticabal juntamente com o Provedor e demais 

representantes da Santa Casa daquele Município. 

Propostas de novos serviços para o SUS da Região. 

 

  Em continuidade ao Programa de 

Capacitação e Valorização dos Trabalhadores do 

DRS XIII, segue abaixo: 

Atenção para as datas 24 e 31 de janeiro. 

Envie seu nome ao CDQ para a turma escolhida 

manhã ou tarde: nephdrs13@gmil.com 22/01 

Central de Regulação – Michelle 

 No dia 06.01.20, foi realizado treinamento 

referente ao novo fluxo da Terapia Renal 

Substitutiva, com as participação das 

Clínicas/Hospitais de Hemodiálise pertencentes ao 

DRS XIII. 

  
 

Cuidando da nossa segunda casa 
 Desde o ano passado uma série de ações foram 

desenvolvidas a fim de melhor a estrutura física do 

nosso prédio. 

 - Pintura Interna do prédio com as cores 

escolhidas pelos servidores em votação. 

 

 - Troca de Calhas para melhorar a vazão de 

água em nosso telhado para não termos mais problemas 

quando as chuvas vierem. 

 - Climatização da 

cozinha com a instalação de 

2 exaustores e limpeza da 

coifa para reduzir a 

temperatura e melhorar as 

condições de trabalho. 

  - Instalação de Ar- 

Condicionado no refeitório 

para um melhor conforto 

aos servidores que fazem 

suas refeições. 

 - Mudança do 

arquivo deslizante que estava no suprimento e foi para a 

sala das fraldas possibilitando um aumento de espaço 

para a farmácia de Ação-Judicial. 

 Para 2020 alguns projetos estão sendo 

planejados pela gestão: 

 - Pintura externa do prédio, incluindo as salas 

 - Substituição da iluminação atual por lâmpadas 

mais econômicas. 

http://horamarcada.saude.sp.gov.br/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-lanca-hora-marcada-para-agendar-consultas-e-exames/
mailto:nephdrs13@gmil.com

