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Resolução SS-32, 20-03-2020 – Dispõe sobre as diretrizes para manejo e seguimento
dos casos de óbito no contexto da pandemia COVID-19 no Estado de São Paulo

O Secretário de Estado da Saúde, considerando:
– o disposto no Decreto Estadual 64.880, de 20-03-2020;
– que, em situação de pandemia, quaisquer corpos podem ser considerados de risco para contaminação e
difusão do vírus, e que podem ser simplificadamente categorizados como se segue:

Você sabia que...

CORONAVÍRUS EM SÃO PAULO

O cenário do estado de SP pode ser
conferido nos boletins epidemiológicos
do Centro de vigilância epidemiológica
da Secretaria Estadual de Saúde, que
monitora o�cialmente todos os 645
municípios. Há muitos materiais de
apoio e links de interesse

645

COVID-19 NO MUNDO

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou que o
surto da doença causada pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) constitui uma
Emergência de Saúde Pública de
importância internacional – o mais alto
nível de alerta da OMS, conforme
previsto no Regulamento Sanitário
Internacional. Em 11 de março de 2020,
a COVID-19 foi caracterizada pela OMS
como uma pandemia. Já temos mais de
100 países registrando mais de 130 mil
casos e quase 5.000 mortes e estes
números se alteram dia a dia Link da
OPAS

100

Coronavírus é uma família de vírus que
causa infecções respiratórias. O novo
agente do Coronavírus foi descoberto

27
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Arquivos

a) Casos Confirmados (como diagnóstico da infecção pelo
agente COVID19 por exames laboratoriais);
b) Casos Suspeitos:

1) todo e qualquer outro caso, seja com história e achados
clínicos compatíveis com a infecção ou sem quadro clínico – ou
seja, portadores sãos, mas sem exames laboratoriais confirmando
a presença do agente ou com exames em andamento – ainda
sem resultado;

2) com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave a
esclarecer;
– que a adequada identificação da causa de óbito por COVID-19 (atualmente feita exclusivamente com
exames laboratoriais) é fundamental para o adequado acompanhamento da epidemia em curso;
– que a realização dos exames post-mortem nos SVO implicam não apenas em grande potencial de
contaminação nos serviços, mas também em toda uma cadeia que inclui: transporte até os serviços,
realização da autópsia, transporte até
os velórios/crematórios;
– que, mesmo nos casos não submetidos a exame post-mortem é fundamental normatizar o adequado manejo
dos corpos, especialmente considerando as áreas consideradas extra e intra-hospitalares;
– que a aplicação do questionário reduzido de Autópsia Verbal da Organização Mundial de Saúde, incluindo
relato livre, foi validada em pesquisa recente financiada pelo Ministério da Saúde e realizada no SVOC-USP
com cerca de 2000 casos de óbito, incluindo seu uso assistido por um médico para determinação
final da causa de óbito;
– que a expansão do uso de ferramentas menos invasivas para autópsia podem representar ganho em
agilidade, redução de custos e, em casos de pandemias como a atual, menor risco de contaminação para
servidores e para a população em geral;

Resolve:
Artigo 1º – Ficam estabelecidas as medidas, a seguir enunciadas, bem como, as dispostas nos anexos que
integram esta Resolução, para manejo e seguimento dos casos de óbito no contexto da pandemia COVID-19
no Estado de São Paulo.

Artigo 2º – Esta Resolução é entra em vigor na data de sua
publicação.

REGRAS PARA MANEJO E SEGUIMENTO DOS CASOS DE
ÓBITO NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 NO ESTADO
DE SÃO PAULO
Declaração de óbito
1 – O Manejo dos corpos durante a situação de pandemia deverá ser aplicado a todos os tipos de casos,
confirmados e suspeitos;

2 – Alternativas à realização de quaisquer autópsias de casos falecidos por morte natural durante a situação
de pandemia;

3 – Estabelecimento da obrigatoriedade do preenchimento da declaração de óbito por médicos de serviços
hospitalares, públicos ou privados em todo Estado de São Paulo, a fim de se evitar deslocamentos
desnecessários do corpo. As orientações
para o preenchimento da Declaração de Óbito encontram-se abaixo. Esta regra não se aplica a morte cuja
causa envolva violência e/ou suspeita de violência;

4 – Em casos ocorridos no ambiente extra-hospitalar deve o médico destes serviços também preencher a
declaração de óbito de forma obrigatória, em todo Estado de São Paulo, a fim de se evitar deslocamentos
desnecessários do corpo. As Secretarias Municipais de Saúde de todo o Estado de São Paulo ficam obrigadas
a fornecer formulários de declaração de óbito a estas equipes. Esta regra não se aplica a morte cuja causa
envolva violência e/ou suspeita de violência;

5 – Este regramento também se refere a casas de repouso e similares, devendo o médico responsável técnico
pelo serviço a emissão da declaração de óbito. Esta regra não se aplica a morte cuja causa envolva violência
e/ou suspeita de violência;

ESTADOS BRASILEIROS

em 31/12/19 após casos registrados na
China. Provoca a doença chamada de
Coronavírus (COVID-19). Os primeiros
Coronavírus humanos foram isolados,
pela primeira, vez em 1937. No entanto,
foi em 1965 que o vírus foi descrito
como Coronavírus, em decorrência do
per�l na microscopia, parecendo uma
coroa. O ministério da saúde reúne um
material completo para maiores
informações
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6 – Para todos os casos a que se referem os itens 3, 4 e 5 supracitados, cabe ao órgão expedidor da certidão
de óbito, obrigatoriamente, informar à Polícia Civil do Estado de São Paulo, além dos dados do falecido, a
qualificação, endereço e
contatos do parente próximo ou responsável legal, visando uma rápida investigação sobre os fatos e possíveis
históricos que antecederam a morte. Este contato deverá ser feito ao Centro de Comunicações e Operações
(CECOp) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em todo o território do Estado de São Paulo,
por meio do email cecop.dhpp@policiacivil.sp.gov.br.

7 – A urna funerária deve permanecer obrigatoriamente lacrada.

Manejo dos Corpos
1 – Manejo dos corpos durante a situação de pandemia: Durante a situação de pandemia, qualquer corpo,
independente da causa de morte ou da confirmação por exames laboratoriais da infecção por COVID19, deve
ser considerado um portador potencial, desta forma, as seguintes recomendações deverão ser seguidas:

Para o manuseio do corpo
– Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) conforme recomendação da Secretaria Estadual da Saúde
(SES) – ou Center for Disease Control and Prevention (CDC – PPE Recommendations do Anexo 1): Luvas de
procedimento dupla interposta com material à prova de corte); roupa resistente a fluidos ou impermeável;
avental à prova d’agua e Óculos largos de proteção ou máscara de
proteção; máscaras de proteção e calçados fechados.

– Após uso dos EPI, os mesmos devem ser dispensados em recipientes apropriados. Os EPI reutilizáveis
deverão ser limpos e desinfetados de acordo com as instruções dos fabricantes. Após retirada dos EPI deve-
se fazer higienização adequada das mãos com sabão e água por 40 segundos. Se as mãos não estiverem
visivelmente sujas podem ser utilizadas substâncias contendo álcool 60 a 95% ou hipoclorito a 1%.

– Devem ser removidos todas as vestes hospitalares, cateteres de infusão venosa e cânulas e dispensados
conforme as normas determinadas pela ANVISA.

– Recobrir com curativos absorvente e oclusivo qualquer ferimento exsudativo ou solução de continuidade na
pele. Orifícios devem ser preenchidos com gaze ou algodão para reduzir a eliminação de fluidos ou em caso
de lesões muito exsudativas onde se prevê vazamento mesmo após o curativo.

– Os corpos de casos positivos ou suspeitos de COVID 19 devem ser envolvidos acondicionados em saco
impermeável próprio, de lona plástica em polímero biodegradável, de acordo com a política nacional de
resíduos, com zíper e lacre plástico, devendo este saco ser limpo e higienizado com desinfetante hospitalar ou
substância à base de álcool 60 a 95%. Na sequência, o corpo ensacado será acondicionado na urna funerária
lacrada, que será imediatamente lacrada.

– Os corpos devem ser transportados pelas funerárias (serviço funerário municipal ou funerárias privadas ou
conveniadas conforme a região) sem abertura da urna, nem do saco que envolve o corpo, sob risco de
violação do Artigo 268 do Código
de Processo Penal (CCP): “Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou
propagação de doença contagiosa: Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa” e do Artigo 330 do CCP:
“Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. ”

– Em caso de óbito no hospital, deverá este procedimento ser realizado no próprio leito de internação,
evitando-se o deslocamento do corpo não protegido até o necrotério (“morgue”). O mesmo deve ser feito no
domicílio, casa de repouso ou similar, não devendo em hipótese alguma o corpo ser transportado sem
a realização destes procedimentos.

Morte Natural – Definições para o preenchimento da Declaração de Óbito e providências para a Autópsia
Indireta Casos Confirmados

– Os casos de infecção por COVID-19 com confirmação laboratorial que vierem a óbito após diagnóstico
confirmado deverão ter a Declaração de Óbito preenchida com causa bem definida.
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– Em caso de óbito em hospital, a declaração de óbito deverá ser preenchida pelo médico que assistiu ao
paciente seguindo as diretrizes dos artigos 44, 114 e 115 do Código de Ética Médica e a Resolução 1.779, de
11-11-2005, do Conselho Federal de Medicina.

– Em caso de óbito domiciliar ficará a cargo do médico que atestou a morte o preenchimento da Declaração
de Óbito munido das informações laboratoriais de confirmação e informações dos familiares sobre o quadro
clínico.

– Neste caso a Causa Básica de Óbito deverá incluir a Infecção
por Coronavirus – COVID19

Casos Suspeitos
– Todos os demais casos – que têm exames ainda em andamento ou não tenham exames para o vírus SARS-
CoV2 – que venham a óbito em domicílio ou em qualquer serviço de saúde do estado, deverão seguir o
seguinte fluxo:

1 – Coleta de material biológico (Swab Nasal – ambas as narinas e Orofaringe) para exame de SARS-CoV2 a
ser encaminhado para o Instituto Adolpho Lutz ou outro laboratório designado pela SES. As instruções de
coleta estão disponíveis no Anexo 2.

2 – Aplicação do questionário reduzido de Autópsia Verbal da Organização Mundial de Saúde validado para
português (Anexo 3).

3 – Preenchimento da Declaração de Óbito:
Caso o paciente tenha tido quadro respiratório grave preencher o Bloco V – parte I – causa primária – como se
segue: “Síndrome Respiratória Grave Aguda – SRAG”
– Caso o paciente não tenha tido quadro respiratório grave preencher o bloco V, parte 1 – causa primária –
como se segue: “Causa a Esclarecer – Aguarda Confirmação Exames Laboratoriais” Neste caso podem ser
incluídas situações onde haja caso de paciente com quadro sindrômico (por exemplo, insuficiência
cardíaca, renal, etc.).

4 – Preparar e embalar o corpo para transporte conforme Item inicial
– Casos Suspeitos
B1. Coleta e Transporte:

1 – Coleta de material biológico (Swab Nasal – ambas as
narinas e Orofaringe) para exame de SARS-CoV2 a ser encaminhado
para o Instituto Adolpho Lutz – As instruções de coleta
estão disponíveis no Anexo 2

2 – Preparar e embalar o corpo para transporte conforme
Item inicial

Aspectos Operacionais
A – Autópsia Verbal
O Procedimento de Autópsia Verbal já validado no Brasil consta de um questionário. Ela pode ser aplicada
com um familiar próximo. As informações coletadas alimentam um banco de dados e são então encaminhadas
a um médico que com base nas informações do questionário, além de outras informações clínicas disponíveis
e no caso da epidemia atual, o resultado do exame para COVID-19 definirá a causa de óbito mais provável.
No contexto da atual pandemia a autópsia verbal poderá ser aplicada tanto nos serviços de saúde como aos
pacientes que vieram a óbito em outros locais (domicilio, vias públicas, etc.).
Ela será, desta forma, um elemento importante da autópsia indireta, para refinamento ou determinação da
causa de óbito dos pacientes classificados como SUSPEITOS segundo esta normativa e que tiveram
Declaração de Óbito com quadro inespecífico (sindrômico) ou como causa a esclarecer.

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cosemssp.org.br%2Fnoticias%2Fresolucao-ss-32-20-03-2020-dispoe-sobre-as-diretrizes-para-manejo-e-seguimento-dos-casos-de-obito-no-contexto-da-pandemia-covid-19-no-estado-de-sao-paulo%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Resolu%C3%A7%C3%A3o+SS-32%2C+20-03-2020+%26%238211%3B+Disp%C3%B5e+sobre+as+diretrizes+para+manejo+e+seguimento+dos+casos+de+%C3%B3bito+no+contexto+da+pandemia+COVID-19+no+Estado+de+S%C3%A3o+Paulo&url=http%3A%2F%2Fwww.cosemssp.org.br%2Fnoticias%2Fresolucao-ss-32-20-03-2020-dispoe-sobre-as-diretrizes-para-manejo-e-seguimento-dos-casos-de-obito-no-contexto-da-pandemia-covid-19-no-estado-de-sao-paulo%2F&via=COSEMS%2FSP+-+Conselho+de+Secret%C3%A1rios+Municipais+de+Sa%C3%BAde+do+Estado+de+S%C3%A3o+Paulo
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.cosemssp.org.br%2Fnoticias%2Fresolucao-ss-32-20-03-2020-dispoe-sobre-as-diretrizes-para-manejo-e-seguimento-dos-casos-de-obito-no-contexto-da-pandemia-covid-19-no-estado-de-sao-paulo%2F&media=http://www.cosemssp.org.br/wp-content/uploads/2020/03/covid_cosems.jpg
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/abertas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aberto/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/abertuta/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/abo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/abril/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/acao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ace/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/acessibilidade/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/acoes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/acoes-judiciais/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/acs/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/acupuntura/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/adaps/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/adesao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/adjunto/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/administracao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aedes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aedes-aegypti/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aedes-na-mira/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/af/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/agencia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/agendas-setoriais/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/agente/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/agente-de-endemias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/agentes-comunitarios/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/agravo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aguas-de-lindoia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aids/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aih/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/alcancar/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/alerta/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/alertas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/alesp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/alimentacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/alunos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ampliacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/analise/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/angela/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/anseios/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/apac/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aparelhos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aperfeicoamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aplicativo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/apoiadores/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/apoio/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/app/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/apresentacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/apresentacoes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aproximacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aps/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/apsp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/aquisicoes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/arboviroses/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/artigo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/assembleia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/assembleia-geral/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/assistencia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/assistencia-farmaceutica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/atencao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/atencao-bascia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/atencao-basica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/atencao-primaria/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/atencao-primaria-a-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/atencao-psicossocial/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ativadores/


contexto Coronavirus COVID COVID - 19 Diretrizes Estado de SP Manejo

Novo Coronavírus óbitos pandemia Resolução SP

Últimas Notícias

Atividade Atividades
autogestionadas

atualização Audiência

Audiência Pública Auditoria

Autores Avaliação

Balanço Geral Banco

Básica Bauru

Belém Bevilacqua

BID BIS

BNDES boas práticas

Boletim Bolsa Família

Bolsonaro BRASIL

Brasileira Brasília

Brigina C.O.E

Cabreúva Cadastro

cadeira Caderno

CAF Câmara

Câmara dos Deputados campanha

Campinas Cancelamento

câncer candidatos

Capacitação Capilaridade

CAPS Cardiologia

Carmen Carmino

Carnaval Carrapato

Carta cartaz

Carteira Cartilha

Cartilha SIOPS 2018 CaSAPS

casos Catanduva

categorias CCD

CEAF celebração

Centro Centro de Contingência
de Coronavírus

Cer Certificação

CES cesárea

Cesária CFO

Maio 13

Deliberação CIB nº 35 –
Priorizar os estoques ainda
existentes para abastecer ou
remanejar aos serviços de
pronto atendimento

Maio 11

COVID-19 – Orientações do
ministério da Saúde sobre os
sistemas: SIA / SIH e CNES

Maio 08

Município de Taboão da
Serra – ações da Atenção
Básica no enfrentamento à
pandemia do Novo
Coronavírus

http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/contexto/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/coronavirus/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/covid/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/covid-19/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/diretrizes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estado-de-sp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/manejo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/novo-coronavirus/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/obitos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/pandemia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/resolucao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/sp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/atividade/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/atividades-autogestionadas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/atualizacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/audiencia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/audiencia-publica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/auditoria/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/autores/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/avaliacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/balanco-geral/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/banco/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/basica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/bauru/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/belem/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/bevilacqua/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/bid/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/bis/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/bndes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/boas-praticas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/boletim/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/bolsa-familia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/bolsonaro/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/brasil/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/brasileira/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/brasilia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/brigina/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/c-o-e/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cabreuva/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cadastro/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cadeira/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/caderno/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/caf/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/camara/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/camara-dos-deputados/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/campanha/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/campinas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cancelamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cancer/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/candidatos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/capacitacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/capilaridade/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/caps/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cardiologia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/carmen/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/carmino/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/carnaval/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/carrapato/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/carta/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cartaz/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/carteira/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cartilha/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cartilha-siops-2018/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/casaps/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/casos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/catanduva/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/categorias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ccd/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ceaf/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/celebracao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/centro/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/centro-de-contingencia-de-coronavirus/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cer/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/certificacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ces/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cesarea/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cesaria/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cfo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/deliberacao-cib-no-35-priorizar-os-estoques-ainda-existentes-para-abastecer-ou-remanejar-aos-servicos-de-pronto-atendimento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/deliberacao-cib-no-35-priorizar-os-estoques-ainda-existentes-para-abastecer-ou-remanejar-aos-servicos-de-pronto-atendimento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/covid-19-orientacoes-do-ministerio-da-saude-sobre-os-sistemas-sia-sih-e-cnes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/covid-19-orientacoes-do-ministerio-da-saude-sobre-os-sistemas-sia-sih-e-cnes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/municipio-de-taboao-da-serra-acoes-da-atencao-basica-no-enfrentamento-a-pandemia-do-novo-coronavirus/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/municipio-de-taboao-da-serra-acoes-da-atencao-basica-no-enfrentamento-a-pandemia-do-novo-coronavirus/


Chamamento Chamamento Público

Chikungunya CIB

Ciclo CIEPI

cirurgias Cirurgias Eletivas

CIT Clima

Clínica Clínico

cloroquina CMD

CNES CNM

CNS CNVS

cobertura Cocesp

COE COE-SP

combate comercial

Comissão de Saúde competências

componente componente básico

componente
especializado

compra

compromissos

Comunicação comunicar

Comunitário CONAEMS

CONASEMS conasems2019

CONASS Conferência

Conferência Nacional Conferência Nacional
de Saúde

conferências Confiatta

confirmados Congênita

CONGRESSO Congresso
COSEMS/SP

conselho Conselho de Saúde

Conselho Estadual de
Saúde

Conselho Federal de
Medicina

Conselho Nacional de
Saúde

Consolidação

consórcios

consulta Consulta jurídica

Consulta pública consultivo

Contas contexto

Contingência contratação

http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cesaria/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cfo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/chamamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/chamamento-publico/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/chikungunya/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cib/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ciclo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ciepi/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cirurgias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cirurgias-eletivas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cit/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/clima/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/clinica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/clinico/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cloroquina/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cmd/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cnes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cnm/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cns/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cnvs/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cobertura/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cocesp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/coe/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/coe-sp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/combate/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/comercial/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/comissao-de-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/competencias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/componente/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/componente-basico/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/componente-especializado/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/compra/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/compromissos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/comunicacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/comunicar/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/comunitario/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conaems/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conasems/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conasems2019/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conass/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conferencia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conferencia-nacional/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conferencia-nacional-de-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conferencias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/confiatta/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/confirmados/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/congenita/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/congresso/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/congresso-cosems-sp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conselho/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conselho-de-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conselho-estadual-de-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conselho-federal-de-medicina/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/conselho-nacional-de-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/consolidacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/consorcios/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/consulta/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/consulta-juridica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/consulta-publica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/consultivo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/contas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/contexto/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/contingencia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/contratacao/


Controle controle ambiental

COntrole Social Convênio

convênios Convocação

coodenadora Cooperação

Coordenação coordenadores

coordenadorias Coronavirus

Coronavíus COSEMS

COSEMS/SP cosemssp

cosemssp2019 cotas

COVID COVID - 19

covid19 CPI

credenciamento Credenciamento Livre

Critérios CRO

cronograma CRR

CRS CSS

Cuba Cubanos

cuidado Cuidados

Curso Cursos

Curva custeio

CVE DAB

Dados David Capistrano

Debate decreto

Decretos defesa

Deficiência Deliberação

Democracia Democracia e Saúde

dengue Dentista

Deputada Deputados

Desafios desempenho

Desenvolvimento desfinanciamento

DESID Dia Nacional

dica Dica do gestor

DICADOGESTOR DigiSUS

Dimensão Dirce Marques

http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/controle/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/controle-ambiental/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/controle-social/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/convenio/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/convenios/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/convocacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/coodenadora/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cooperacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/coordenacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/coordenadores/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/coordenadorias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/coronavirus/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/coronavius/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cosems/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cosems-sp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cosemssp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cosemssp2019/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cotas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/covid/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/covid-19/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/covid19/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cpi/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/credenciamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/credenciamento-livre/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/criterios/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cro/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cronograma/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/crr/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/crs/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/css/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cuba/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cubanos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cuidado/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cuidados/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/curso/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cursos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/curva/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/custeio/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/cve/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dab/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dados/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/david-capistrano/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/debate/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/decreto/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/decretos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/defesa/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/deficiencia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/deliberacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/democracia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/democracia-e-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dengue/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dentista/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/deputada/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/deputados/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/desafios/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/desempenho/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/desenvolvimento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/desfinanciamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/desid/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dia-nacional/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dica-do-gestor/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dicadogestor/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/digisus/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dimensao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dirce-marques/


Direito diretoria

Diretrizes Discussão

Dislipidemia dispensação

Distância Distribuição

Documento documentos

doença Doenças

dose Dose Certa

DST Aids Dúvidas

e-Gestor e-Saúde

e-SUS AB EaD

eAP ebook

economia Edição

Edital Educação

educação permanente Eixos

Eleição eleições

eletivas Eliminação

Emendas Emendas
Parlamentares

Emergência Emergenciais

Encontro Encontros

Endemias enfermeira

Enfrentamento engfrenntamento

Enio entidades

entrevista entrevistas

Envelhecimento ep

EPI epidemia

Epidemiológica Epidemiológico

Equipamentos equipe

Equipes Equipes de Atenção
Primária

Ermínia Ciliberti Escalonamento

Escola escorpião

Escrita ESF

especializado esperiências

Estabelecimento Estabelecimento de
Saúde

http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/direito/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/diretoria/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/diretrizes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/discussao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dislipidemia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dispensacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/distancia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/distribuicao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/documento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/documentos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/doenca/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/doencas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dose/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dose-certa/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/dst-aids/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/duvidas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/e-gestor/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/e-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/e-sus-ab/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ead/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/eap/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ebook/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/economia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/edicao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/edital/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/educacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/educacao-permanente/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/eixos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/eleicao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/eleicoes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/eletivas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/eliminacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/emendas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/emendas-parlamentares/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/emergencia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/emergenciais/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/encontro/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/encontros/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/endemias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/enfermeira/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/enfrentamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/engfrenntamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/enio/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/entidades/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/entrevista/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/entrevistas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/envelhecimento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ep/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/epi/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/epidemia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/epidemiologica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/epidemiologico/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/equipamentos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/equipe/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/equipes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/equipes-de-atencao-primaria/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/erminia-ciliberti/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/escalonamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/escola/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/escorpiao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/escrita/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/esf/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/especializado/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/esperiencias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estabelecimento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estabelecimento-de-saude/


Estado Estado de SP

estado SP estados

Estaduais Estadual

estoque estrangeiros

Estratégia Estratégica

Estratégico Estrutura

Estudo ESUS

Etapa etapas

evento Evidências

exames exclusivo

execução exitosas

experiência experiências

Faculdade Saúde
Pública

Fake news

falecimento

Farmacêutica farmacêutico

farmácia fármacos

Febre Amarela Febre Maculosa

Feminino Fernão

Ferramenta filantrópicas

final financeiro

financiamento financiamento APS

Fiocruz FNS

Fogolin Força

formulário fortalecimento

Fotografia fotografias

fotos fracionada

Franco da Rocha FREBASGO

FSP FSP/USP

fundações Fundo Municipal de
Saúde

Fundo Nacional Gastão

Geral Gerência

Gestação gestante

Gestantes[ Gestão

http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estabelecimento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estabelecimento-de-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estado/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estado-de-sp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estado-sp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estados/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estaduais/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estadual/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estoque/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estrangeiros/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estrategia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estrategica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estrategico/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estrutura/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/estudo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/esus/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/etapa/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/etapas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/evento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/evidencias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/exames/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/exclusivo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/execucao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/exitosas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/experiencia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/experiencias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/faculdade-saude-publica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fake-news/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/falecimento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/farmaceutica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/farmaceutico/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/farmacia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/farmacos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/febre-amarela/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/febre-maculosa/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/feminino/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fernao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ferramenta/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/filantropicas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/final/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/financeiro/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/financiamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/financiamento-aps/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fiocruz/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fns/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fogolin/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/forca/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/formulario/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fortalecimento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fotografia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fotografias/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fotos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fracionada/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/franco-da-rocha/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/frebasgo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fsp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fsp-usp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fundacoes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fundo-municipal-de-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/fundo-nacional/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gastao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/geral/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gerencia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestante/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestantes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestao/


Gestão Participativa gestor

gestores gestores municipais

gestores paulistas ginecologia

Glossário Governança

governo gratuito

gravação grave

gripe grupo

Grupo Retomada grupo técnico

GT guia

GVE Habilitação

habitantes Hepatite C

Hepatites hidroxicloroquina

História Hiv

honorário Horus

hospitais Hospital

Hotel HPV

humanizado IBGE

IDH IDISA]

Idoso Idosos

Imunização incentivo

Indicadores Individual

influenza informações

Informatiza Informatização

Informe Informe Técnico

Inscrições Instagram

Instituto Instituto de Saúde

Instruções íntegra

Integrado interfederativa

Interior investimentp

InvestSUS IPVS

isolamento Itinerante

Janaína Jornal

Judicialização julho

http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestantes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestao-participativa/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestor/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestores/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestores-municipais/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gestores-paulistas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ginecologia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/glossario/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/governanca/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/governo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gratuito/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gravacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/grave/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gripe/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/grupo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/grupo-retomada/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/grupo-tecnico/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gt/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/guia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/gve/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/habilitacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/habitantes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/hepatite-c/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/hepatites/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/hidroxicloroquina/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/historia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/hiv/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/honorario/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/horus/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/hospitais/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/hospital/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/hotel/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/hpv/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/humanizado/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ibge/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/idh/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/idisa/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/idoso/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/idosos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/imunizacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/incentivo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/indicadores/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/individual/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/influenza/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/informacoes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/informatiza/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/informatizacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/informe/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/informe-tecnico/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/inscricoes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/instagram/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/instituto/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/instituto-de-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/instrucoes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/integra/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/integrado/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/interfederativa/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/interior/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/investimentp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/investsus/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ipvs/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/isolamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/itinerante/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/janaina/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/jornal/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/judicializacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/julho/


Jundiaí jurídica

jurídico Kemp

Kits Laboraroriais

Legislativa Lei

Lei 17.137 Leishmaniose Visceral

levantamento Libras

Licitação Língua

Linhas de cuidado LIRA

lista Livre

Local Luiza Matida

MAC Macro Regional

macrorregiões Mais Médicos

Manejo manifesto

manual manutenção

mapa Mapeamento

Maratona Marcia

Mariana Melo Marília

Matriz Mauro

medicamentos Medicina

Medicina Tradicional
Chinesa

Médico Sanitarista

Médicos

Médicos Pelo Brasil medidas

Mental Meta

metas Metodos

microdados Ministério

Ministério da Saúde mobilização

Moção modelo

monitoramento Mortalidade

Mortalidade Infantil mosquito

Mostra Mostra Nacional

MPB MS

Mudanças Mulheres

Municipais municípios

http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/jundiai/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/juridica/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/juridico/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/kemp/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/kits/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/laboraroriais/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/legislativa/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/lei/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/lei-17-137/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/leishmaniose-visceral/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/levantamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/libras/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/licitacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/lingua/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/linhas-de-cuidado/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/lira/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/lista/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/livre/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/local/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/luiza-matida/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mac/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/macro-regional/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/macrorregioes/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mais-medicos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/manejo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/manifesto/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/manual/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/manutencao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mapa/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mapeamento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/maratona/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/marcia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mariana-melo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/marilia/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/matriz/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mauro/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/medicamentos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/medicina/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/medicina-tradicional-chinesa/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/medico-sanitarista/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/medicos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/medicos-pelo-brasil/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/medidas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mental/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/meta/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/metas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/metodos/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/microdados/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ministerio/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ministerio-da-saude/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mobilizacao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mocao/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/modelo/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/monitoramento/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mortalidade/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mortalidade-infantil/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mosquito/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mostra/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mostra-nacional/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mpb/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/ms/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mudancas/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/mulheres/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/municipais/
http://www.cosemssp.org.br/noticias/tag/municipios/


nacionais Nacional

nascimento Nomenclatura

Normas Nota

Nota COSEMS/SP nota informativa

Nota Técnica Notificação

Notificações Nova Lei

novas novo

Novo Coronavírus Novo modelo

O Brasil Conta Comigo
Profissionais da Saúde

óbitos

objetivos

Obrigações obstetrícia

Odontologia Oficial

Oficina OFICINAS

Ofício Ofícios

OMS on-line

Oncologia Opas

Operação Verão Operações

orçamentária orçamento

orçamentos Orçamentos Públicos
em Saúde

Orientação Orientações

OS Oswaldo Cruz

Outubro PAB

Pacientes pactuação

Painel Painel de gestão

pandemia Paracer

parâmetros parceiro

Parceiros parecer

Participação Social parto

Parto normal Paschoal

patrocínio patuação

paulistas pauta

Pavilhão de
Exposições do Parque
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PBF
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Peguntas Perguntas

pesar pesquisa

Pessoa idosa Pessoas com
deficiência

PGASS piso

Piso Fixo de Vigilância
em Saúde (PFVS)

PIUBS

Planejamento

Planejamento Regional Planejamento Regional
Integrado

planilha Plano

Plano Estadual de
Saúde

Planos

plataforma

Plenárias PMAQ

PMAQ-AB PMM

PNAB pneus

poítica Política

Política Nacional político

população portaria

potência Prazo

prazos Pré-natal

preenchimento Prefeitura

prefeituras Premiados

Prêmio preocupação

Presidência Presidenciáveis

Presidente Prestação

prevenção PRI

Primária prioridade

PROADI-SUS procedimentos

Processo Processo seletivo

profissionais Profissionais AB

Profissional Programa

programação Programas

Projeto Projeto Ativadores

pronunciamento proposta

propostas prorrogação
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Proteção protocolo

Provimento PSE

Pública Publicação

público alvo públicos

puérpera pulmonares

QRcode QualiAB

QUALIFAR-SUS Qualificação

Qualis Mais rápido

Rápidos RAPS

Recadastramento recolhimento

Recomendações recurso

recursos Rede

Rede Colaborativa rede de atenção

redes Redes sociais

Referência nacional região

regiões regiões de Saúde

Regional regionalização

registro Regras

Regulação relato

Relatório Relatório final

REMUNE RENAME

repasse repasses

repelentes Representantes
Regionais

Repúdio Residência Terapêutica

Resolução Respaldo

Respiradores respodta

Respostas Respotas

Resultado Reunião

Revista Rio Claro

RMSP Rodas

Rodas Temáticas Rodrigo

Roteiro RUE

Salvador Santa Casa
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São Paulo SAPS

Saps/MS Sarampo

Saúde Saúde Bucal

Saúde da Família Saúde Mental

Saúde na Escola Saúde Pública

SBMFC SCNES

secretaria secretaria de estado

Secretaria de Estado da
Saúde

secretarias

secretários

segundo módulo seleção

selecionados semana

seminário SENAI

serviços SES

SES/SP setor

SIA SIA/SUS

Sífilis SIH

simulação simulador

Sinais SIOPS

SIPOS 2018 Sírio

Sispacto sistema

sistemas Situação

SOCESP SOGESP

solenidade Sorocaba

sorriso SP

SRT SS

SUCEN surdos

SUS suspensão

Sustentável tabela

Taboão da Serra TAC

TCU Técnica

Tema tempos

Termo Termos Aditivo

Território Teses
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