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CURSO

Público-alvo: Destinado aos participantes, 
profissionais que trabalham com análises de 
dados epidemiológicos das Secretarias Municipais 
e Estaduais de Saúde e da Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), além 
de previsão de oferta de vagas para América Latina 
e Caribe. Curso fechado com tutoria.
Carga horária: 60 horas
Vagas a serem ofertadas: 30 vagas

NÍVEL
AVANÇADO



OBJETIVO

REALIZAÇÃO

Ofertar cursos em três níveis de formação (básico, 
intermediário e avançado) no formato EAD, através da 
Plataforma Campus Virtual de Saúde Pública, da OPAS.

Acesse: www.campusvirtualsp.org/pt-br

EXECUÇÃO

EXPECTATIVA

Qualificar os profissionais da vigilância em saúde do 
Brasil, para a melhoria da qualidade das análises 
epidemiológicas, com o intuito de fortalecer o uso da 
epidemiologia nos serviços de saúde. 

Disponibilizar os cursos em espanhol, a fim de 
ampliar seu alcance para a América Latina e o Caribe, no 
intuito de apoiar e contribuir com o fortalecimento da 
epidemiologia nos serviços de saúde nestas regiões.

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde (SVS/MS), por meio da Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento e Epidemiologia em Serviços do 
Departamento de Ações estratégicas de Vigilância em 
Saúde (CGDEP/DAEVS), em parceria com a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS).

O Programa de Fortalecimento da Epidemiologia 
nos Serviços de Saúde – PROFEPI é uma iniciativa 
educacional institucional com foco na capacitação de 
profissionais de saúde no SUS. Visa aprimorar os 
conhecimentos sobre conceitos epidemiológicos 
aplicados aos serviços de saúde para os profissionais 
que atuam na Vigilância em Saúde nos três entes 
federativos, com a finalidade de proporcionar a 
disseminação do conhecimento epidemiológico.

Público-alvo: Destinado a profissionais que 
trabalham com análises de dados epidemiológicos 
das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e 
da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde 
(SVS/MS) do Brasil, América Latina e Caribe. Curso 
fechado com tutoria.
Carga horária: 80 horas
Vagas ofertadas: 43 vagas

Análises de Séries Temporais em Vigilância
em Saúde (Síncrono e Presencial)

Principais tópicos abordados:

1. Vigilância em Saúde e análise de dados.
2. Introdução à análise de séries temporais: 
conceitos básicos e exemplos de aplicação.
3. Elementos de variação das séries 
temporais: tendência, sazonalidade, variação 
cíclica e variação aleatória.
4. Autorregressão linear: modelo de 
Prais-Winsten.
5. Análise de tendência.
6. Análise de sazonalidade.
7. Avaliação de intervenções e séries 
históricas interrompidas.
8. Modelos polinomiais e joinpoint.
9. Introdução ao uso de Modelo ARIMA.
10. Previsão em séries temporais.

Público-alvo: Destinado aos participantes, 
profissionais de nível superior que atuam nas 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e no 
Ministério da Saúde (SVS/MS) nos três níveis da 
federação. Curso autoinstrucional aberto.
Carga horária: 40 horas
Vagas: ilimitadas

Epidemiologia Descritiva Aplicada à
Vigilância em Saúde (EAD)

Público-alvo: Destinado aos participantes, 
profissionais de nível superior que atuam nas 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e no 
Ministério da Saúde (SVS/MS) nos três níveis da 
federação e que dominem os conceitos e 
ferramentas básicas da epidemiologia descritiva ou 
que tenham realizado o “Curso 1 - Epidemiologia 
descritiva aplicada à Vigilância em Saúde”. Curso 
autoinstrucional aberto.
Carga horária: 40 horas
Vagas: ilimitadas

Estudos Epidemiológicos Aplicados à
Vigilância em Saúde (EAD)
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INTERMEDIÁRIO


