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Saúde financia mais 1.370 novas bolsas de 
residência médica  

 
O Ministério da Saúde autorizou 1.370 novas vagas de 
residência médica em 262 programas de 145 entidades, entre 
hospitais filantrópicos, órgãos públicos e instituições de ensino 
superior em todo País. Entre as oportunidades de 
especialização, 64% são para Medicina Geral de Família e 
Comunidade. Saiba mais... 

 

 

Páscoa no Saboya  

 

 

Grupo de 
Humanização visita 
mais de 60 
pacientes. Saiba 
mais... 

 

 

 

 

Dia Internacional da Mulher  

 

 

HSPM homenageia 
pacientes e 
funcionárias. Saiba 
mais... 

 

 

DESTAQUES 

  • Saúde da Mulher: Região Sul 

realiza palestra em comemoração ao 
dia Internacional da mulher 
  • HSPM realiza palestra ‘Pulmão: o 

sopro da vida’ 

 
  

 

 
Região Sul recebe prêmios por combate à 
tuberculose 

 
Unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Sul foram 
premiadas, por seu trabalho de excelência, no evento “Dia 
Mundial da Tuberculose”, organizado pelo Estado e celebrado 
no Centro de Convenções Rebouças. Saiba mais... 

 

 
Região Oeste aprimora conhecimentos de 
profissionais de RH 

 
O objetivo do curso é formar profissionais autônomos capazes 
de tomar decisões utilizando as ferramentas de trabalho 
disponíveis. Saiba mais... 

 

 
CCZ abre ciclo de palestras 2016 com temas 
sobre Dengue, Febre do Chikungunya e vírus 
Zika 

 
Durante o evento, as palestrantes do Centro de Controle de 
Doenças apresentaram as principais diferenças e semelhanças 
clínicas e epidemiológicas entre os três agravos, bem como as 
medidas de prevenção e controle disponíveis até o momento. 
Saiba mais.. 
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