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Região Sul brilha no Cosems e na Mostra 
‘Desafio Mais Saúde na Cidade’  

 
Nos dias 13 a 15 de abril, aconteceu a 30ª edição do 
Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de 
São Paulo, que teve como tema o “SUS e o direito à saúde: 
política pública com qualidade e sustentabilidade”. A Região 
Sul participou com a exposição de 25 trabalhos. O evento 
contou com cursos, oficinas, rodas de conversa e Mostra de 
Experiências Exitosas de várias cidades do Estado de São 
Paulo. Saiba mais... 

 

 

‘Espalhando Qualidade de 
Vida’ discute Direito 
Administrativo  

 

 

Encontro reuniu 44 
profissionais 
interessados pelo 
tema. Saiba mais... 

 

 

 

 

Workshop de Gerenciamento 
de Estresse 

 

 

Zona sul capacita 
profissionais de 
enfermagem. Sabia 
mais... 

 

 

DESTAQUES 

  • "Viradinhas da Saúde"  

Regiões Centro, Norte e Sul embalam 
atividades de promoção à saúde 
  • Obesidade  

Grupo de apoio do HSPM busca 
mudanças de hábitos alimentares. 
Saiba mais... 

 
  

 

 
HSPM abre inscrições para seleção de trabalhos 
da área de odontologia 

 
O HSPM abriu inscrições para os profissionais da área de 
odontologia que tenham interesse em divulgar seus casos, em 
saúde bucal, na 2ª Jornada Interdisciplinar de Odontologia do 
hospital. Saiba mais...  

 

 
Escola Municipal de Saúde (EMS) participa do 1º 
Encontro Municipal de CAPS Infantojuvenil 

 
O evento reuniu gestores, familiares e usuários para debates e 
rodas de conversas, que apontaram áreas que precisam ser 
melhoradas e todo o trabalho que já apresentou resultado. 
Saiba mais...  

 

 
Região Norte discute estratégias de combate à 
Influenza 

 
Encontro reúne médicos e enfermeiros que trabalham nos 
hospitais públicos municipais, estaduais e privados da região 
Norte. Saiba mais...  
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