Treinamento Básico

SCNES E SIA – EVITANDO ERROS DE ALIMENTAÇÃO E GESTÃO
06,07 e 08 dezembro – Joinville - SC
Objetivos:
• Instruir os participantes na correta alimentação das informações dos sistemas de cadastramento de
profissionais (CNES) e SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais);
• Preparar os mesmos para manterem estes sistemas devidamente alimentados conforme a legislação vigente,
evitando assim a perda de recursos federais em diversas áreas da atenção básica e média complexidade.
Destinado a:
o Gerentes, Coordenadores de Atenção Básica, Coordenadores de UBS, Técnicos da área de informática
ligados a alimentação das informações relacionadas ao SCNES e SIA/SUS.
Programação Básica:
CNES
•
O que é o CNES; Regulamentação (Portarias, Leis, Normativas);Preparação para instalação do aplicativo CNES
(conceitos básicos que auxiliam na instalação correta e correção dos erros mais cometidos);Exercícios práticos; Geração de
relatórios gerenciais (Tabwin); Perda de recursos/incentivos financeiros (corrigindo e prevenindo os principais erros)
SIA/SUS
•
O que é o SIA/SUS; Histórico; A base do conhecimento: (CNES e Tabela Unificada);Conhecendo a Tabela Unificada de
Procedimentos; O que é e para que serve a PFO (Programação Físico Orçamentária);Aplicativos disponíveis para digitação
da produção: BPA - Mag, APAC-Mag, FPO - Mag; Exercícios práticos no SIA; Elaboração da PFO de unidades cadastradas no
CNES; Instalação do aplicativo SIA/SUS; Importação dos arquivos da PFO; Importação dos arquivos do CNES; Exercícios
práticos na digitação de produção.
•

Carga Horária: 20 horas (Terça, Quarta e Quinta Feira) 06,07 e 08 de Dezembro de 2011
Instrutores:
Marilena Pereira Roeder Baumgarten
Pedagoga e atualmente cursando Administração de Empresas. Atua no Serviço de Controle, Avaliação e Auditoria desde
1992, certificada pelo Treinamento de Auditores do SUS. Foi responsável pela implantação do CNES no município de
Joinville no ano de 2000 onde atua até hoje na área de acompanhamento da legislação e portarias. Tem experiência e
capacitação nas áreas de: Faturamento Hospitalar SUS; Oficinas sobre o CNES; Oficina de Trabalho - Controle, Avaliação e
Auditoria; Treinamento e implantação da APAC Oncologia; Treinamento do PNASH; Treinamento do Sistema de Cartas aos
usuários do SUS; Aperfeiçoamento em Auditoria para Sistemas e Planos de Saúde; Sistema de Auditoria - SISAUD/SUS;
Curso Qualificação em Gestores do SUS de Pós Graduação em nível de aperfeiçoamento.
Renato Leo Ricci Junior
Graduado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Auditoria de Contas Públicas do SUS. Faz parte do corpo técnico da
Secretaria Municipal de Saúde de Joinville há mais de 15 anos, atuando diretamente nos sistemas de informações do SUS:
CNES, SIGAB, TABWIN, SIHD, CIH, SIAB, BPA MAGNÉTICO, APAC, especialista em SIA/SUS onde atual por diversos anos.
Ministrou aulas no curso de pós-graduação a disciplina de Faturamento Hospitalar na cidade de Fraiburgo (CENTRO SULBRASILEIRO DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO - CENSUPEG). Desde agosto de 2008, coordena a área de
Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville/SC.
Denis Albino de Oliveira - Formado na área de Comunicação e Tecnologia da Informação. Possui vasta experiência em
Sistema de Informações do SUS. Atuou como técnico e Coordenador da Unidade Tecnologia da Informação da Secretaria
Municipal da Saúde de Joinville/SC por 10 anos, onde desenvolveu e executou diversos projetos de treinamento, capacitação
e implantação de sistemas de informação em saúde em larga escala. Hoje atua como consultor, prestando diversos
trabalhos na área de organização da informação e sistemas públicos de saúde para municípios de pequeno e grande porte.

Investimento: 1 inscrição: R$ 600,00 – 2 ou mais R$ 550,00 por inscrição
Informações e Inscrições: Gestão Saúde
Fone: (047) 3028 9988 – 3422 5305 - Hevert
ATENÇÃO: Este Curso poderá ser realizado para um grupo exclusivo do seu município ou do seu
Colegiado de Gestão.
A Gestão Saúde se reserva o direito de cancelar ou reprogramar a data do evento, caso não se alcance um número mínimo de inscritos.

