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Apresentação
A Programação Integrada para Formação e Aperfeiçoamento Profissional do Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária - Capacita-Visa representa o primeiro passo para a consolidação da
gestão da educação em Vigilância Sanitária.
Capacita-Visa, uma publicação eletrônica anual, tem por objetivo apoiar a formação e o
aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS), considerando a magnitude, complexidade e as particularidades do processo de
trabalho da vigilância sanitária.
Esta publicação reúne os cursos ofertados no âmbito do SNVS, nas três esferas de gestão, e
vem atender, de maneira sistematizada e de fácil acesso, às necessidades de capacitação e de
qualificação dos trabalhadores da área, imprescindíveis para a consolidação do SNVS.
Espera-se que o Capacita-Visa, com esse elenco de cursos ofertados, possa contribuir para as
melhores escolhas em busca do aprimoramento pessoal e profissional, promovendo a reflexão
da prática por meio do conhecimento.

Introdução
As ações da vigilância sanitária requerem a atuação de equipes multiprofissionais, com
capacidade de desenvolver um trabalho intersetorial, sendo que a efetividade da ação de
vigilância sanitária está diretamente ligada à sua força de trabalho. A variedade de riscos
apresentados pela vida moderna, o avanço tecnológico, as novas formas de organização
econômica, entre outros fatores, tornam a atividade de vigilância sanitária ainda mais
complexa.
A especificidade do trabalho da vigilância sanitária reside na natureza dos seus objetos de
intervenção e no caráter estatal regulatório e disciplinador de suas ações. Tais características
demandam constante qualificação de seus profissionais.
A aproximação teoria e prática na qualificação e aperfeiçoamento profissional em vigilância
sanitária vem-se constituindo uma agenda de grande expressividade, considerando-se as
constantes reivindicações por capacitação no SNVS.
Para que novas mudanças ocorram na prática sanitária, faz-se imperativo haver
transformações na formação e no desenvolvimento dos profissionais da área. Isso significa
apoiar as ações de educação direcionadas para a atualização e aquisição de novos
conhecimentos técnico-científicos, para acompanhar os avanços tecnológicos e a incorporação
de novas tecnologias na área da saúde.
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Para efetivar a gestão da educação em vigilância sanitária é preciso lançar mão de estratégias
ancoradas nas necessidades de saúde, metas e objetivos institucionais, que atendam as
demandas de qualificação profissional do SUS.
A publicação eletrônica Capacita-Visa, tem por base as Diretrizes para a Gestão da Educação
em Vigilância Sanitária, pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e publicadas pela
Anvisa em 2011. Essas diretrizes objetivam a harmonização da gestão da educação no âmbito
da vigilância sanitária em sintonia com as demais áreas do Sistema Único de Saúde (SUS), para
ações de proteção à saúde e intervenção quando existe risco sanitário. Além disso, buscam
tornar a formação profissional em vigilância sanitária ainda mais aderente aos princípios e
diretrizes do SUS, respeitando a diversidade e as especificidades regionais do país.
A iniciativa ancora-se também nos eixos do Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA-2007)
e na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, do Ministério da Saúde. Tais
documentos foram reiterados pelos desafios e estratégias de superação do Ciclo de Debates
em Vigilância Sanitária 2015.
Capacita-Visa oferece ao leitor várias propostas de cursos no campo da formação e do
desenvolvimento profissional em vigilância sanitária, separados por área temática e em cursos
transversais voltados para a formação básica e técnica especializada.

Proposta conceitual dos cursos
A finalidade do Capacita-Visa é fomentar e divulgar iniciativas que contribuam para a
qualificação e aperfeiçoamento técnico dos profissionais do SNVS, para que as intervenções na
realidade possam atender às necessidades e demandas do campo da vigilância sanitária.
Os cursos propostos estão estruturados de maneira que, para além da oportunidade
formativa, têm resultado na criação de uma perspectiva de qualificação profissional que leva
em conta a educação e a promoção da saúde.
Para a efetividade das ações de educação faz-se necessário adotar metodologias que
considerem a aprendizagem mútua, o imperativo de fazeres e saberes compartilhados e que
reconheçam o contexto do trabalho em vigilância sanitária, lócus de ensino-aprendizagem.
A expectativa do Capacita-Visa é que os profissionais do SNVS aprendam não só o
conhecimento científico validado ou um repertório de saberes, mas que apreendam a
transformar a realidade em que estão inseridos e que saibam colocar em prática os
conhecimentos adquiridos e experienciados a serviço da excelência no trabalho na vigilância
sanitária e que saibam adaptar os seus conhecimentos ao trabalho futuro, que exige
flexibilidade do profissional para se antecipar aos fatos que ainda são desconhecidos.
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Funcionamento geral do Capacita-Visa
Será uma publicação anual disponibilizada no Portal da Anvisa e o levantamento das
informações dos cursos que serão incluídas no ano subseqüente ocorrerá em setembro do
ano anterior. Esse levantamento subsidiará o planejamento da Anvisa. Assim, em setembro de
2017, ocorrerá o próximo levantamento. Fique atento!
O levantamento será realizado por meio de formulário eletrônico (FormSUS) e os estados
deverão incluir as demandas de capacitação de seus municípios.
A publicação será disponibilizada no mês de fevereiro de cada ano e inclusões e exclusões de
cursos deverão ser solicitadas por meio do contato do Capacita-Visa
(capacitavisa@anvisa.gov.br).
Os cursos disponibilizados no Capacita-Visa são de responsabilidade das instituições
realizadoras e os detalhes adicionais poderão ser obtidos por meio dos contatos informados
no “Saiba mais sobre o curso em”.
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AGROTÓXICOS
_______________________________________
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Nome do Curso: Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em
Alimentos - PARA
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 24 horas
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 18/04/2017 a 20/04/2017
LOCAL: São Paulo/SP
Objetivos do curso
Treinar os integrantes do Programa de
Análise de Resíduos de Agrotóxicos em
Alimentos (PARA) nas atividades inerentes à
execução do programa nos Estados e
Municípios.
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Conteúdo do curso
Plano de Amostragem do PARA de 2017
Fundamentos de Toxicologia
Fundamentos de Avaliação do Risco
Gestão e Comunicação do Risco

Saiba mais sobre o curso em: para@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Regulamento Técnico Sanitário para
Empreendimento Familiar Rural e em Risco Químico de Alimentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 32h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 27/03/2017 a 31/03/2017
LOCAL: Irati/PR
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Toxicologia básica,
Modalidade
Agroindústria familiar
Presencial
Roteiro de Inspeção de Agroindústria
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios, ADAPAR, SEAB, EMATER e
SEBRAE/PR

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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Nome do Curso: Regulamento Técnico Sanitário para
Empreendimento Familiar Rural e em Risco Químico de Alimentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 32h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 24/04/2017 a 28/04/2017
LOCAL: Jacarezinho/PR
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Toxicologia básica,
Modalidade
Agroindústria familiar
Presencial
Roteiro de Inspeção de Agroindústria
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios, ADAPAR, SEAB, EMATER e
SEBRAE/PR

Saiba mais sobre o curso em: não informado

Nome do Curso: Regulamento Técnico Sanitário para
Empreendimento Familiar Rural e em Risco Químico de Alimentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 32h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 22/05/2017 a 26/05/2017
LOCAL: Maringá/PR
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Toxicologia básica,
Modalidade
Agroindústria familiar
Presencial
Roteiro de Inspeção de Agroindústria
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios, ADAPAR, SEAB, EMATER e
SEBRAE/PR

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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Nome do Curso: Regulamento Técnico Sanitário para
Empreendimento Familiar Rural e em Risco Químico de Alimentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 32h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 26/06/2017 a 30/06/2017
LOCAL: Pato Branco/PR
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Toxicologia básica,
Modalidade
Agroindústria familiar
Presencial
Roteiro de Inspeção de Agroindústria
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios, ADAPAR, SEAB, EMATER e
SEBRAE/PR

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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ALIMENTOS
_______________________________________
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Nome do Curso: Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos
para Lactentes, Bicos, Chupetas, Mamadeiras e Protetores de Mamilo
(NBCAL)
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 24h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03 a 05 /04/2017
LOCAL: Belém/PA
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Juntamente com o Ministério da Saúde e
Estratégia Global da OMS e UNICEF para a
IBFAN, capacitar profissionais de saúde,
alimentação de lactentes e crianças de primeira
inclusive servidores dos órgãos de vigilância
infância
sanitária sobre os requisitos de rotulagem de Aleitamento materno e segurança alimentar
alimentos infantis estabelecidos na Norma
O Código Internacional, a NBCAL e a política de
Brasileira para Comercialização de Alimentos proteção ao aleitamento materno
para Lactentes, Bicos, Chupetas, Mamadeiras A publicação da Lei nº 11.265/20 2006 e do
e Protetores de Mamilo (NBCAL)
Decreto 8552/2015
Modalidade: Presencial
Público: Profissionais de saúde das Secretarias de Saude e servidores de VISA de municípios e
estados

Saiba mais sobre o curso em: alimentos@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos
para Lactentes, Bicos, Chupetas, Mamadeiras e Protetores de Mamilo
(NBCAL)
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 24h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 29 a 31/05/2017
LOCAL: Porto Alegre/RS
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Juntamente com o Ministério da Saúde e
Estratégia Global da OMS e UNICEF para a
IBFAN, capacitar profissionais de saúde,
alimentação de lactentes e crianças de primeira
inclusive servidores dos órgãos de vigilância
infância
sanitária sobre os requisitos de rotulagem de Aleitamento materno e segurança alimentar
alimentos infantis estabelecidos na Norma
O Código Internacional, a NBCAL e a política de
Brasileira para Comercialização de Alimentos proteção ao aleitamento materno
para Lactentes, Bicos, Chupetas, Mamadeiras A publicação da Lei nº 11.265/20 2006 e do
e Protetores de Mamilo (NBCAL)
Decreto 8552/2015
Modalidade: Presencial
Público: Profissionais de saúde das Secretarias de Saude e servidores de VISA de municípios e
estados

Saiba mais sobre o curso em: alimentos@anvisa.gov.br
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Nome do Curso: Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos
para Lactentes, Bicos, Chupetas, Mamadeiras e Protetores de Mamilo
(NBCAL)
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 24h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 25 a 27/04/2017
LOCAL: Belo Horizonte/MG
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Juntamente com o Ministério da Saúde e
Estratégia Global da OMS e UNICEF para a
IBFAN, capacitar profissionais de saúde,
alimentação de lactentes e crianças de primeira
inclusive servidores dos órgãos de vigilância
infância
sanitária sobre os requisitos de rotulagem de Aleitamento materno e segurança alimentar
alimentos infantis estabelecidos na Norma
O Código Internacional, a NBCAL e a política de
Brasileira para Comercialização de Alimentos proteção ao aleitamento materno
para Lactentes, Bicos, Chupetas, Mamadeiras A publicação da Lei nº 11.265/20 2006 e do
e Protetores de Mamilo (NBCAL)
Decreto 8552/2015
Modalidade: Presencial
Público: Profissionais de saúde das Secretarias de Saude e servidores de VISA de municípios e
estados

Saiba mais sobre o curso em: alimentos@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos
para Lactentes, Bicos, Chupetas, Mamadeiras e Protetores de Mamilo
(NBCAL)
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 24h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 08 a 10/05/2017
LOCAL: Cuiabá/MT
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Juntamente com o Ministério da Saúde e
Estratégia Global da OMS e UNICEF para a
IBFAN, capacitar profissionais de saúde,
alimentação de lactentes e crianças de primeira
inclusive servidores dos órgãos de vigilância
infância
sanitária sobre os requisitos de rotulagem de Aleitamento materno e segurança alimentar
alimentos infantis estabelecidos na Norma
O Código Internacional, a NBCAL e a política de
Brasileira para Comercialização de Alimentos proteção ao aleitamento materno
para Lactentes, Bicos, Chupetas, Mamadeiras A publicação da Lei nº 11.265/20 2006 e do
e Protetores de Mamilo (NBCAL)
Decreto 8552/2015
Modalidade: Presencial
Público: Profissionais de saúde das Secretarias de Saude e servidores de VISA de municípios e
estados

Saiba mais sobre o curso em: alimentos@anvisa.gov.br
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Nome do Curso: Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos
para Lactentes, Bicos, Chupetas, Mamadeiras e Protetores de Mamilo
(NBCAL)
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 24h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 15 a 17/05/2017
LOCAL: Maceió/AL
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Juntamente com o Ministério da Saúde e
Estratégia Global da OMS e UNICEF para a
IBFAN, capacitar profissionais de saúde,
alimentação de lactentes e crianças de primeira
inclusive servidores dos órgãos de vigilância
infância
sanitária sobre os requisitos de rotulagem de Aleitamento materno e segurança alimentar
alimentos infantis estabelecidos na Norma
O Código Internacional, a NBCAL e a política de
Brasileira para Comercialização de Alimentos proteção ao aleitamento materno
para Lactentes, Bicos, Chupetas, Mamadeiras A publicação da Lei nº 11.265/20 2006 e do
e Protetores de Mamilo (NBCAL)
Decreto 8552/2015
Modalidade: Presencial
Público: Profissionais de saúde das Secretarias de Saude e servidores de VISA de municípios e
estados

Saiba mais sobre o curso em: alimentos@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Análise de Risco aplicada a alimentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 8 horas
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 12/09/2017
LOCAL: Brasília/DF

Objetivos do curso
Capacitar os servidores de vigilância sanitária
quanto aos princípios da análise de risco,
perpassando as três etapas fundamentais
desse processo: avaliação de risco,
gerenciamento de risco e comunicação de
risco
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do estado

Conteúdo do curso
Evolução do conceito e da abordagem dos
riscos
Limitações das estimativas dos riscos: incerteza
e variabilidade
Análise de risco
Gerenciamento de risco
Avaliação de risco
Comunicação de risco

Saiba mais sobre o curso em: alimentos@anvisa.gov.br
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Nome do Curso: Aditivos Alimentares e Coadjuvantes de Tecnologia
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 8 horas
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 13/09/2017
LOCAL: Brasília/DF

Objetivos do curso
Capacitar servidores dos órgãos de vigilância
sanitária quanto aos princípios básicos
referente ao uso de aditivos alimentares e
coadjuvantes de tecnologia, a fim de apoiar
as ações de gerenciamento de risco por
parte desses atores
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do estado

Conteúdo do curso
Definições, classificação e emprego
Princípios fundamentais referentes ao emprego
de aditivos alimentares
Inclusão e exclusão de aditivos
Guia de Procedimentos para pedidos
Referências internacionais
Avaliação de exposição, segurança de uso e
finalidade tecnológica

Saiba mais sobre o curso em: alimentos@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Embalagens e Materiais em contato com alimentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 4 horas
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 14/09/2017
LOCAL: Brasília/DF
Objetivos do curso
Capacitar servidores dos órgãos de vigilância
sanitária quanto aos princípios básicos
referente às embalagens e materiais em
contato com alimentos, a fim de apoiar as
ações de gerenciamento de risco por parte
desses atores
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do estado

Conteúdo do curso
Critérios Gerais
Classificação de Materiais para Embalagens e
Equipamentos em Contato com Alimentos
Migração total e específica de componentes das
embalagens
Atualização das listas positivas de componentes
de embalagens e equipamentos em contato
com alimentos

Saiba mais sobre o curso em: alimentos@anvisa.gov.br
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Nome do Curso: Rotulagem de Alimentos: alergênicos e lactose
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 8 horas
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 14 e 15/09/2017
LOCAL: Brasília/DF
Objetivos do curso
Capacitar os servidores de vigilância sanitária
quanto aos requisitos estabelecidos na RDC
26/2015, que trata da rotulagem de
alimentos alergênicos, e quantos aos
requisitos estabelecidos nas RDC 135/2017 e
RDC 136/2017 relativos à declaração de
lactose na rotulagem de alimentos, a fim de
apoiar as ações de gerenciamento de risco.
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do estado

Conteúdo do curso
Alergias e intolerâncias alimentares
Contexto e histórico regulatório
Âmbito de aplicação
Lista de alimentos alergênicos
Declarações na rotulagem
Guia do Programa de Controle de Alergênicos

Saiba mais sobre o curso em: alimentos@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Coleta e envio de amostras de alimentos e
rotulagem, Resolução 748/2014
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 16h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 17/04/2017 a 19/04/2017
LOCAL: A definir
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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Nome do Curso: Coleta e envio de amostras de alimentos e
rotulagem, Resolução 748/2014
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 16h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 08/05/2017 a 10/05/2017
LOCAL: A definir
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios

Saiba mais sobre o curso em: não informado

Nome do Curso: Coleta e envio de amostras de alimentos e
rotulagem, Resolução 748/2014
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 16h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 12/06/2017 a 14/06/2017
LOCAL: A definir
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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Nome do Curso: Coleta e envio de amostras de alimentos e
rotulagem, Resolução 748/2014
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 16h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03/07/2017 a 05/07/2017
LOCAL: Cascavel
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios

Saiba mais sobre o curso em: não informado

17

FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO
_______________________________________
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Nome do Curso: Boas práticas de fabricação e inspeção sanitária na
área de indústrias de cosméticos e saneantes
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Divisão de Vigilância Sanitária/CEVS/SES/RS
CARGA HORÁRIA:24 horas
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 13/06/2017 a 15/06/2017
LOCAL: Porto Alegre/RS
ESTADOS PARTICIPANTES: Rio Grande do Sul
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Instrumentalizar os fiscais sanitários na Boas Boas Práticas de Fabricação na área de
práticas de fabricação e inspeção sanitária na indústrias de cosméticos e saneantes
área de indústria para cosméticos e saneantes Legislação sanitária
para que o processo de descentralização das Exercícios
atividades da vigilância sanitária seja
fortalecido.
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Saiba mais sobre o curso em: (51) 3901-1149

Nome do Curso: Portaria conjunta SES/SAR nº 264 de 30 de março de
2016
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Municipal e Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 4h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 30/05/2017 a 30/05/2017
LOCAL: Lindóia do Sul/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Orientação e esclarecimento sobre as Portaria conjunta SES/SAR nº 264 e 30 de março
atividades executadas em açougue tipo A, de 2016
tipo B e entrepostos.
Modalidade
Presencial
Público
Comerciantes e donos de açougue do
município

Saiba mais sobre o curso em: sanitaria@lindoiadosul.sc.gov.br ou (49) 3446-1404
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Nome do Curso: Boas práticas em manipulação de alimentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Municipal e Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 4h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 30/05/2017 a 30/05/2017
LOCAL: Lindóia do Sul/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar profissionais que atuam no setor de Segurança do alimento - Resolução RDC
serviços de alimentação nos processos de 216/2004 da Anvisa
manipulação e produção de alimentos de Normas legais para o processo de elaboração e
forma segura.
as formas de armazenamento e conservação de
Modalidade
alimentos
Presencial
Conceitos e práticas para aprimorar e melhorar
Público
a qualidade dos produtos e do ambiente de
Profissionais que atuam no setor de serviços trabalho
de alimentação

Saiba mais sobre o curso em: sanitaria@lindoiadosul.sc.gov.br ou (49) 34461404

Nome do Curso: Boas práticas em manipulação de alimentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Municipal e Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 18h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03/07/2017 a 22/12/2017
LOCAL: Ipumirim/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar profissionais que atuam no setor
Portaria conjunta SES/SAR nº 264 e 30 de
de serviços de alimentação nos processos de março de 2016
manipulação e produção de alimentos de
forma segura.
Modalidade
Presencial
Público
Outros

Saiba mais sobre o curso em: visa@ipumirim.sc.gov.br ou (49) 3438-3445
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Nome do Curso: Boas práticas de fabricação de produtos para a
saúde
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC e Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
CARGA HORÁRIA: 64h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03/04/2017 a 12/04/2017
LOCAL: Florianópolis/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Formar inspetores para certificação de boas
A ser definido
práticas de fabricação de produtos para a
saúde.
Modalidade
Presencial
Público
Servidores do SNVS (Anvisa, estados e
municípios)

Saiba mais sobre o curso em: diprosdvs@saude.sc.gov.br ou (48) 3251-7962
A/C: MARCELA TEIXEIRA BROZA

Nome do Curso: Boas práticas de fabricação em indústrias de
medicamentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual GO
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 10/04/2017 a 25/08/2017
LOCAL: Goiânia/GO
ESTADOS PARTICIPANTES: Goiás
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar técnicos da SUVISA e Visas
Procedimentos de inspeção em Indústria de
municipais e Regionais para harmonização
Medicamentos
dos procedimentos de inspeção em Indústria
de Medicamentos
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Saiba mais sobre o curso em: (62) 3201-3596
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Nome do Curso: Inspeção em formas de abastecimento de água
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 35h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 21/08/2017 a 25/08/2017
LOCAL: Florianópolis/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar e atualizar os técnicos de visas Diretrizes do programa de vigilância da
regionais e municipais de saúde para qualidade da água para consumo humanos e a
realização de inspeções nas estações de Portaria MS nº 2914/11
tratamento da água identificando os pontos Estado de proteção e conservação dos
críticos e medidas corretivas necessárias para mananciais e das fontes de abastecimento de
minimizar os riscos à saúde de acordo com as água
diretrizes do programa de vigilância da Sistema de abastecimento de água, solução
qualidade da água para consumo humano e a alternativa individual de abastecimento de água
Portaria MS nº 2914/11
Estado de conservação e as práticas adotadas
Modalidade
nas unidades de tratamento de água, unidades
Presencial
de distribuição e preservação de água, inclusive
Público
as prediais
Servidores da vigilância sanitária do município Pontos críticos do sistema e das soluções
e do estado
alternativas de abastecimento de água que
possam interferir negativamente na qualidade
da água para consumo humano
Qualificar e/ou quantificar os perigos
associados ao abastecimento de água para o
consumo humano
Contribuir na formulação de ações corretivas ou
de minimização de danos causados a saúde
publicas decorrentes de distribuição de água
"não potável"

Saiba mais sobre o curso em: http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br ou
vigiagua@saude.sc.gov.br ou (48) 3251-7972 / 7923 / 7885
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Nome do Curso: Seminário sobre esterilização
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 24 h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 27/06/2017 a 26/09/2017
LOCAL: Brasília/DF
ESTADOS PARTICIPANTES: A definir
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Fornecer conhecimentos teóricos básicos
A definir
sobre processos de esterilização.
Modalidade
Presencial
Público
Profissionais da área de Vigilância Sanitária
dos Estados, municípios e ANVISA

Saiba mais sobre o curso em: cgpis@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Formação de Inspetores em Estabelecimentos
Fabricantes de Alimentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Vigilância Sanitária/MA
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 31/07/2017 a 04/08/2017
LOCAL: São Luís/MA
ESTADOS PARTICIPANTES: A definir
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Fornecer conhecimentos teóricos básicos
A definir
necessários à atuação como inspetor de
estabelecimentos fabricantes de alimentos.
Modalidade
Presencial
Público
Profissionais da área de Vigilância Sanitária do
Estado do Maranhão, outros Estados e
ANVISA

Saiba mais sobre o curso em: cgpis@anvisa.gov.br
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Nome do Curso: Formação de inspetores em estabelecimentos
fabricantes de cosméticos e saneantes
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Vigilância Sanitária/MS
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 18/09/2017 a 22/09/2017
LOCAL: Campo Grande/MS
ESTADOS PARTICIPANTES: A definir
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Fornecer conhecimentos teóricos básicos
Controle de Qualidade; Condução de Inspeção;
necessários à atuação como inspetor de
Gestão da Qualidade; Inspeção em Instalações
estabelecimentos fabricantes de saneantes e fabricantes de saneantes e cosméticos;
cosméticos.
Princípios de validação e qualificação;
Modalidade
cosmetovigilância e sistema de pós uso de
Presencial
saneantes; regularização de cosméticos;
Público
regularização de empresas; regularização de
Profissionais da área de Vigilância Sanitária do saneantes; sistema de água.
Estado do Mato Grosso do Sul, outros Estados
e ANVISA

Saiba mais sobre o curso em: cgpis@anvisa.gov.br

Nome do Curso Formação de inspetores em estabelecimentos
fabricantes de Medicamentos biológicos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 24h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 17/10/2017 a 19/10/2017
LOCAL: Brasília/DF
ESTADOS PARTICIPANTES: A definir
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Fornecer conhecimentos teóricos básicos
Introdução a produtos biológicos; Produção de
necessários à atuação como inspetor de
vacinas virais, bacterianas e soros; Produção de
estabelecimentos fabricantes de
biofármacos; Processo de purificação de
medicamentos biológicos
proteínas; Produção de hemoderivados;
Modalidade
Inativação viral.
Presencial
Público
Profissionais da área de Vigilância Sanitária
dos Estados, municípios e ANVISA

Saiba mais sobre o curso em: cgpis@anvisa.gov.br
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Nome do Curso: Inspetores-Medicamentos, insumos e produtos para
saúde (Treinamento de POP’s)
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 24h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 25/04/2017 a 27/04/2017
LOCAL: Curitiba/PR
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Modalidade
Presencial
Público
Profissionais das regionais de saúde

Saiba mais sobre o curso em: não informado

Nome do Curso: Boas práticas de fabricação – cosméticos e saneantes
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 19/06/2017 a 23/06/2017
LOCAL: Curitiba/PR
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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Nome do Curso: Formação de inspetores de farmácias magistrais e
oficinais
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 24/07/2017 a 28/07/2017
LOCAL: A definir
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das VISAS Estadual e Municipais

Saiba mais sobre o curso em: não informado

Nome do Curso: Inspeção em empresas fabricantes de embalagens
para alimentos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 32h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 21/08/2017 a 24/08/2017
LOCAL: Curitiba
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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MONITORAMENTO PÓS-USO
_______________________________________
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Nome do Curso: Seminário para implantação da Rede Sentinela
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 8h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:07/11/2017 a 07/11/2017
LOCAL: Criciúma/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Fortalecer, atualizar e sensibilizar a rede, Mapeamento de risco
organizar os fluxos e encaminhamentos da Perfil das doenças
área de saúde do trabalhador, de forma a Ações
suprir as necessidades de implementação da Parceiros
área no estado, bem como cumprir com o
determinado no inciso V do artigo 1º da
Portaria Nº 2728, de 11 de novembro de
2009.
Modalidade
Presencial
Público
Profissionais da atenção básica

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br

Nome do Curso: Seminário para implantação da Rede Sentinela
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 8h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 09/11/2017 a 09/11/2017
LOCAL: Joinville/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Fortalecer, atualizar e sensibilizar a rede, Mapeamento de risco
organizar os fluxos e encaminhamentos da Perfil das doenças
área de saúde do trabalhador, de forma a Ações
suprir as necessidades de implementação da Parceiros
área no estado, bem como cumprir com o
determinado no inciso V do artigo 1º da
Portaria Nº 2728, de 11 de novembro de
2009.
Modalidade
Presencial
Público
Profissionais da atenção básica

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br
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Nome do Curso: Seminário para implantação da Rede Sentinela
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 8h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 23/11/2017 a 23/11/2017
LOCAL: Chapecó/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Fortalecer, atualizar e sensibilizar a rede, Mapeamento de risco
organizar os fluxos e encaminhamentos da Perfil das doenças
área de saúde do trabalhador, de forma a Ações
suprir as necessidades de implementação da Parceiros
área no estado, bem como cumprir com o
determinado no inciso V do artigo 1º da
Portaria Nº 2728, de 11 de novembro de
2009.
Modalidade
Presencial
Público
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br

Nome do Curso: Seminário para implantação da Rede Sentinela
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 8h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 30/11/2017 a 30/11/2017
LOCAL: Treze Tilias/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Fortalecer, atualizar e sensibilizar a rede, Mapeamento de risco
organizar os fluxos e encaminhamentos da Perfil das doenças
área de saúde do trabalhador, de forma a Ações
suprir as necessidades de implementação da Parceiros
área no estado, bem como cumprir com o
determinado no inciso V do artigo 1º da
Portaria Nº 2728, de 11 de novembro de
2009.
Modalidade
Presencial
Público
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br
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SANGUE, TECIDOS, CÉLULAS E ORGÃOS
_______________________________________
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Nome do Curso: Curso básico de inspeção em boas práticas em
tecidos (Modulo II)
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: A definir
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 25/04/2017 a 28/04/2017
LOCAL: Brasília/DF

Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar os agentes do SNVS para que Ainda não definido.
possam inspecionar, tendo em vista a RDC
55/2015, os Bancos de Tecidos.
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Saiba mais sobre o curso em: sangue.tecidos@anvisa.gov.br ou (61) 3462-6826

Nome do Curso: Curso básico de inspeção em bancos de células e
tecidos germinativos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: A definir
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 04/09/2017 a 06/09/2017
LOCAL: A definir
Objetivos do curso
Capacitar os agentes do SNVS para realização Conteúdo do curso
de inspeções em Bancos de Células e Tecidos Não definido.
Germinativos
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Saiba mais sobre o curso em: (61) 3462-6826
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Nome do Curso: Boas práticas em tecidos
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 28h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 25/04/2017 a 28/04/2017
LOCAL: Brasília/DF

Objetivos do curso
Capacitar os agentes do SNVS para inspeção
de Bancos de Tecidos com base na RDC
55/2015
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Conteúdo do curso
Sistema de gestão da qualidade
Seleção de doadores
Ambiente limpo
Controle de qualidade
Retirada, processamento, acondicionamento,
rotulagem e transporte de tecido

Saiba mais sobre o curso em: sangue.tecidos@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Curso básico em boas práticas no ciclo do sangue
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 22/05/2017 a 26/05/2017
LOCAL: Santa Catarina (a confirmar)

Objetivos do curso
Fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária na área de Sangue e Componentes
por meio do intercâmbio de conhecimentos
técnicos para inspeção no Ciclo Produtivo de
Sangue e monitoramento do perfil sanitário
de estabelecimentos de hemoterapia
Modalidade
EAD e Presencial
Público
Servidores do SNVS (Anvisa, estados e
municípios)

Conteúdo do curso
Captação, Recepção, Cadastro, Seleção de
doadores (triagem clínica e hematológica) e
coleta de sangue total e por aférese
Qualificação de doadores: laboratórios de
sorologia, de biologia molecular e imunohematologia
Processamento
de
hemocomponentes
(produção, rotulagem, armazenamento e
distribuição)
Controle da qualidade de hemocomponentes
Agência Transfusional, Terapia Transfusional e
Procedimentos especiais
Hemovigilância e Retrovigilância
Transporte de Sangue e componentes
Gestão das instalações prediais e ambientes
Boas práticas de Inspeção

Saiba mais sobre o curso em: sangue.tecidos@anvisa.gov.br
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Nome do Curso: Oficina de transporte de sangue e hemocomponentes
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 16h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 07/08/2017 a 08/08/2017
LOCAL: Brasília/DF

Objetivos do curso
Discutir pontos críticos e harmonizar a
verificação das condições operacionais para
o transporte de sangue e hemocomponentes
e da autorização de transporte interestadual
Modalidade
Presencial
Público
Servidores do SNVS (Anvisa, estados e
municípios)

Conteúdo do curso
Avaliação do processo de transporte
(classificação de risco, embalagem, rotulagem
e etiquetagem, rastreabilidade, documentação
de carga: julgamento profissional)
Avaliação da validação do transporte
(mecanismos de controle de temperatura,
material, protocolo)
Avaliação da documentação dos serviços
envolvidos
Avaliação do processo de autorização de
transporte interestadual (avaliação de
inspeção para verificação das condições
técnicas e operacionais)

Saiba mais sobre o curso em: sangue.tecidos@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Congresso da Associação Brasileira de Terapia
Celular
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: A definir
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 18/09/2017 a 20/09/2017
LOCAL: Búzios/RJ

Objetivos do curso
Promover a integração e troca
experiências entre os inspetores de Visa
Modalidade
Presencial
Público
Servidores do SNVS (Anvisa, estados e
municípios)

Conteúdo do curso
de Não definido

Saiba mais sobre o curso em:
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SANEANTES
___________________________________
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Nome do Curso: Saneantes – aspectos gerais e regulatórios
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Anvisa
CARGA HORÁRIA: 8h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: sob demanda
LOCAL: Sob demanda
ESTADOS PARTICIPANTES: sob demanda
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Fornecer um direcionamento à atuação dos - Abordagem geral sobre o mercado de
inspetores de produtos saneantes.
produtos saneantes;
- Como classificar um produto saneante em
Modalidade
risco 1 ou risco 2;
Presencial
- Principais legislações que regem o registro e a
notificação de produtos;
Público
- Roteiro de procedimentos que devem ser
Servidores da vigilância sanitária do
realizados ANTES da Inspeção de produtos
município e do estado
saneantes;
- Ações que devem ser executadas DURANTE a
Inspeção de produtos saneantes;
- Exposição sobre as principais não
conformidades encontradas nas rotulagens de
produtos saneantes;
- Exemplificação de produtos que não são
saneantes;
- Programa de Verificação de Irregularidades
em Produtos notificados.

Saiba mais sobre o curso em: saneantes@anvisa.gov.br
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SAÚDE DO TRABALHADOR
___________________________________
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Nome do Curso: Ações básicas de vigilância sanitária para técnicos
dos CERESTS
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 30h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 28/08/2017 a 01/09/2017
LOCAL: Florianópolis/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar profissionais ligados aos centros de Introdução Visa
referência em saúde do trabalhador - Descentralização de ações visa
CERESTS, para atuar em vigilância de saúde do Legislação e enquadramento de visa
trabalhador nos diversos segmentos na sua Saneamento básico (água, resíduo, ETA, ETE,
área de abrangência, ou seja, desenvolver desinsetização/desratização)
ações de fiscalização do processo, do Serviços de saúde (ambulatórios, farmácias,
ambiente e das condições de trabalho para a medicamentos)
proteção da saúde do trabalhador
Alimentos (acondicionamento, depósitos,
Modalidade
manipulação, refeitórios/cozinhas, rotulagem)
Presencial
Alimento (coleta de alimentos)
Público
Saneantes, domissanitários
Tecnicos dos CERESTS regionais
Legislação sanitária (noções gerais, hierarquias,
autos, processos administrativos, medida
cautelar, metodologia de enquadramento
PHAROS e SISTRA (cadastramento de empresas,
autos de intimação e infração. Relatórios de
inspeção)

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br
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Nome do Curso: Vigilância em saude do trabalhador para técnicos
dos CERESTS e das VISAS
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 36h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 14/08/2017 a 18/08/2017
LOCAL: Florianópolis/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar profissionais ligados aos centros de Introdução a saúde do trabalhador
referência em saúde do trabalhador - Noções básicas dos riscos à saúde do
CERESTS, para atuar em vigilância de saúde do trabalhador
trabalhador nos diversos segmentos na sua Legislação aplicada a saúde do trabalhador
área de abrangência, ou seja, desenvolver Planejamento das ações em saúde do
ações de fiscalização do processo, do trabalhador
ambiente e das condições de trabalho para a Trabalho em grupo
proteção da saúde do trabalhador
Aulas práticas saúde do trabalhador (visita
Modalidade
técnica)
Presencial
Discussão técnica
Público
Apresentação de trabalhos
Técnicos lotados nos Centros de Referência
em saúde do Trabalhador - CERESTS e
Servidores da vigilância sanitária do
município e do estado

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br
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Nome do Curso: Vigilância em saúde do trabalhador para técnicos
dos CERESTS e das VISAS
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 36h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 11/09/2017 a 15/09/2017
LOCAL: Chapecó/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar profissionais ligados aos centros de Introdução a saúde do trabalhador
referência em saúde do trabalhador - Noções básicas dos riscos à saúde do
CERESTS, para atuar em vigilância de saúde do trabalhador
trabalhador nos diversos segmentos na sua Legislação aplicada a saúde do trabalhador
área de abrangência, ou seja, desenvolver Planejamento das ações em saúde do
ações de fiscalização do processo, do trabalhador
ambiente e das condições de trabalho para a Trabalho em grupo
proteção da saúde do trabalhador
Aulas práticas saúde do trabalhador (visita
Modalidade
técnica)
Presencial
Discussão técnica
Público
Apresentação de trabalhos
Técnicos dos CERESTS regionais

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br

Nome do Curso: Vigilância em saúde do trabalhador em postos de
revenda de combustíveis
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 24h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 23/10/2017 a 25/10/2017
LOCAL: Florianópolis/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar profissionais ligados aos centros de Histórico da legislação sobre benzeno no brasil;
referência em saúde do trabalhador - Legislação do benzeno; Vigilância em saúde:
CERESTS, e a vigilância sanitária, para atuar benzeno
características,
aspectos
em vigilância de saúde do trabalhador toxicológicos, efeitos agudos e crônicos; PRCV:
expostos a substancias químicas em PRCV - características, fatores de risco, exposições
vigilância da exposição ao benzeno e demais Medidas e controles dos riscos; Projeto de
riscos químicos
vigilância em saúde em PRCV; Roteiros de
Modalidade: Presencial
inspeção com base no gerenciamento de riscos
Público: Servidores da vigilância sanitária do SISTRA - Sistema de informação em saude do
município e do estado
trabalhador (Gerenciamento de inspeções)

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br
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Nome do Curso: Ações de vigilância na indústria da construção civil
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 36h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 27/11/2017 a 29/11/2017
LOCAL: Florianópolis/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar profissionais ligados aos centros de NR 18 - indústria da construção - dados de
referência em saúde do trabalhador - morbimortalidade
CERESTS, e a vigilância sanitária, para atuar Implantação do canteiro de obras/escavações e
em vigilância de saúde do trabalhador na fundações/carpintaria/bandejão; armação de
indústria da construção civil
aço/escadas/queda em altura/eletricidade
Modalidade
Trabalhos em telhados/demolição/maquinas e
Presencial
equipamentos
Público
elevadores/pintura/andaimes/capacitações
CERESTS
NR 35 - trabalho em altura / documentação
PPRA-PCMSO-PCMAT
Aulas práticas e apresentações de trabalhos

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br
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Nome do Curso: Segurança sanitária no Sistema Prisional
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 150h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01/03/2017 a 22/05/2017
LOCAL: a definir
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Ampliar os conhecimentos do público alvo Definição de vigilância sanitária
sobre os parâmetros sanitários a serem Saúde no sistema prisional
adotados nas unidades prisionais do estado, Agravos decorrentes da situação de
em face da promulgação da Resolução confinamento
Normativa 005/2016/DIVS/SES
Estrutura físico-funcional dos estabelecimentos
Modalidade
penais
EAD
Serviço de saúde
Público
Atenção materno infantil
Gestores e chefes de segurança das unidades Atenção à saúde do trabalhador
prisionais do estado de Santa Catarina, Módulos de ensino, polivalente
demais
profissionais
das
Secretarias Serviços de nutrição e dietética
Municipais e Estaduais de Saúde que fazem Processamento e armazenamento de roupas
parte da política de atenção integral a saúde Abastecimento de água,
resíduos e
das pessoas privadas de liberdade no sistema esgotamento sanitário
prisional (PNAISP); fiscais de Visa e outros Criação de animais domésticos
profissionais vinculados a entidades afins,
inclusive meio acadêmico que trabalham
direta ou indiretamente no sistema prisional.

Saiba mais sobre o curso em: (48) 3251-7893 A/C.: MAIKA ARNO ROEDER
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Nome do Curso: Inspeção em radiação ionizante
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual AP
CARGA HORÁRIA: 370h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03/07/2017 a 02/07/2018
LOCAL: Macapá/AP
ESTADOS PARTICIPANTES: Amapá
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Formar
fiscais
em
inspeção
de Interpretação da legislação sanitária
estabelecimentos com atividade de radiação RDC 50/2002
ionizante
RDC 51/2005
Modalidade
Portaria 485/MS
EAD e Presencial
Radiação ionizante, aplicação e cuidados
Público
Fiscalização e inspeção sanitária
Servidores da vigilância sanitária do
município e do estado

Saiba mais sobre o curso em: (96) 4009-9211

Nome do Curso: Análise de projetos de estabelecimentos
assistenciais
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual RS
CARGA HORÁRIA: 16h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 16/05/2017 a 17/05/2017
LOCAL: Porto Alegre/RS
ESTADOS PARTICIPANTES: Rio Grande do Sul
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar engenheiros e arquitetos para Análise e aprovação de projetos arquitetônicos
analisar projetos de estabelecimentos de de estabelecimentos assistenciais de saúde
saúde, conforme a legislação vigente conforme a legislação vigente
preconiza
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do estado

Saiba mais sobre o curso em: (51) 3901-1133
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Nome do Curso: Análise de projetos básicos de arquitetura
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03/07/2017 a 11/08/2017
LOCAL: Florianópolis/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar técnicos para análise de projetos Aspectos legais e administrativos
básicos de arquitetura de estabelecimentos Atividades técnicas do analista
de baixa e média complexidade/risco Conceitos gerais para analise
sanitário
Exemplos de projetos
Modalidade
EAD e Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do
município e do estado

Saiba mais sobre o curso em: www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br

Nome do Curso: Gerenciamento de riscos em radiações ionizantes:
inspeções em serviços de raio x, odontológico e mamografia
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 36h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03/07/2017 a 07/07/2017
LOCAL: Florianópolis/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar profissionais ligados as visas Conceitos básicos de física radiológica
municipais e regionais, para fiscalizar em Conceitos, quantificações e efeitos das
serviços de radiologia medica e odontológica, radiações
previstos na Portaria 453/1998 do Ministério Radiologia convencional
da saúde e na RN 002/2015/DIVS/SES
Radiologia computadorizada
Modalidade
Mamografia
Presencial
Controle de qualidade em mamografia
Público
Equipamentos de radiologia odontologia
Servidores da vigilância sanitária do
Procedimentos de radiologia odontológica
município e do estado
Evolução do conceito de risco
Licenciamento de serviços
Aulas práticas
Avaliações de relatórios e testes

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br
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Nome do Curso: Seminário para empresas prestadoras de serviços de
radiações ionizantes
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 8h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 06/07/2017 a 06/07/2017
LOCAL: Florianópolis/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Discutir o processo de cadastramento das Orientações sobre os requisitos e processo de
empresas que realizam atividade de avaliação cadastramento das empresas que realizam
de equipamentos e ambientes na área de serviços (comercialização, manutenção e testes
proteção radiológica em radiológica medica e de controle de qualidade) em equipamentos na
radiologia odontológica no estado de Santa área de proteção radiológica em radiologia
Catarina, conforme Resolução Normativa medica e radiológica no Estado de Santa
Nº002/DIVS/SES/2015
Catarina
Modalidade
Discussão
da
Resolução
Normativa
Presencial
Nº002/DIVS/SES2015
Público
Setor Regulado

Saiba mais sobre o curso em: cerest@saude.sc.gov.br

Nome do Curso: Processamento de artigos a luz da RDC n° 15/2012
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual GO
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03/05/2017 a 22/06/2017
LOCAL: Goiânia/GO
ESTADOS PARTICIPANTES: Goiás
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar equipe de fiscais sobre
Discutir a RDC n°15/2012
Processamento de Artigos – RDC n°15/2012
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do
município e do estado

Saiba mais sobre o curso em: (62) 3201-3596

46

Nome do Curso: Curso básico de inspeção sanitária em boas práticas
em serviços de diálise
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual GO
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 02/03/2017 a 26/04/2017
LOCAL: Goiânia/GO
ESTADOS PARTICIPANTES: Goiás
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitação básica para Inspeção Sanitária
Boas Práticas em Serviços de Diálise
em Boas Práticas em Serviços de Diálise
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do
município e do estado

Saiba mais sobre o curso em: (62) 3201-3596

Nome do Curso: Atualização em inspeção de boas práticas de gestão
de riscos em serviços de saúde
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 120h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01/08/2017 a 01/12/2017
LOCAL: A definir
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Fortalecimento da vigilância sanitária para
Não definido
assegurar as atividades de redução dos riscos
relacionados com tecnologias, Infecções
Relacionadas à Assistência à Saúde,
resistência bacteriana e outros eventos
adversos relacionados à assistência nos
serviços de saúde.
Modalidade
EAD
Público
Servidores da vigilância sanitária do
município e do estado

Saiba mais sobre o curso em: gvims@anvisa.gov.br

47

Nome do Curso: Atualização em Segurança do Paciente e qualidade
em serviços de saúde
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 100h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03/04/2017 a 28/07/2017
LOCAL: A definir
ESTADOS PARTICIPANTES: Não definido
Objetivos do curso
Instrumentalizar e atualizar os profissionais
de vigilância sanitária no tema Segurança do
Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde
Modalidade
EAD
Público
Servidores do SNVS (Anvisa, estados e
municípios)

Conteúdo do curso
Módulo 1 - Introdução à Segurança do Paciente
e Qualidade (25 horas)
Unidade 1.1 - Qualidade e Segurança do
Paciente em Serviços de Saúde: Noções Gerais
Unidade 1.2 – Cultura de Segurança em Serviços
de Saúde
Unidade 1.3 – Gerenciamento de Risco
Módulo 2 - Protocolos de Segurança do
Paciente I (25 horas)
Unidade 2.1 – Mecanismos de Identificação de
Pacientes em Serviços de Saúde
Unidade 2.2 – Higiene das Mãos em Serviços de
Saúde
Unidade 2.3 – Cirurgias Seguras em Serviços de
Saúde
Unidade 2.4 – Processamento de Produtos para
a Saúde
Módulo 3 - Protocolos de Segurança do
Paciente II (25 horas)
Unidade 3.1 – Prevenção de Úlcera por Pressão
Unidade 3.2 – Mecanismos para Prevenção de
Quedas dos Pacientes
Unidade 3.3 – Erros de Medicação
Módulo 4 – Investigação de Eventos Adversos
em Serviços de Saúde (25 horas)

Saiba mais sobre o curso em: gvims@anvisa.gov.br

48

Nome do Curso: Segurança do Paciente
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 8h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 11/07/2017
LOCAL: Curitiba
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
A definir
A definir
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios e Setor Regulado

Saiba mais sobre o curso em: não informado

Nome do Curso: Segurança do Paciente
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 8h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 18/08/2017
LOCAL: A definir
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
A definir
A definir
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios e Setor Regulado

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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Nome do Curso: Segurança do Paciente
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 8h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 14/09/2017
LOCAL: Foz do Iguaçu
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
A definir
A definir
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios e Setor Regulado

Saiba mais sobre o curso em: não informado

Nome do Curso: Encontro de Segurança do Paciente e controle de
infecção em diálise
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 6h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 28/09/2017
LOCAL: Curitiba
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
A definir
A definir
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das VISAs (RS e SMS) e Serviços de
Hemodiálise

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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Nome do Curso: Operacionalização do Sistema de Informação da
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - SISAGUA
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/SC
CARGA HORÁRIA: 16h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 28/06/2017 a 29/06/2017
LOCAL: Chapecó/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar e atualizar os técnicos das visas Sistematizar as informações cadastrais das
regionais e municipais de saúde que diversas formas de abastecimento de água
alimentam o SISAGUA, bem como apresentar Sistematizar as informações sobre o controle da
os conceitos utilizados nos diferentes qualidade da água (sistema e soluções
programas
e
direcionamento
para alternativas de abastecimento da água, coletar
operacionalização dos mesmos.
e sistematizar informações para fins da
Modalidade
vigilância da qualidade da água (sistemas e
Presencial
soluções alternativas e individuais de
Público
abastecimento de água
Servidores da vigilância sanitária do
Monitorar a alimentação do SISAGUA pelos
município e do estado
municípios
Aprimorar e tornar mais funcionais os relatórios
permitir exportação de dados para outros
sistemas
Apoiar os profissionais na utilização dos
relatórios gerenciais e de qualidade da água
Identificar problemas e melhorar a qualidade da
água em Santa Catarina.

Saiba mais sobre o curso em: http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br ou
vigiagua@saude.sc.gov.br ou (48) 3251-7972 / 7923 / 7885

Nome do Curso: Capacitação de multiplicadores do SIEVISA – Sistema
de Informação em Vigilância Sanitária
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 20h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 14/03/2017 a 16/03/2017
LOCAL: Curitiba/PR
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
A definir
A definir
Modalidade
Presencial
Público
Profissionais das Regionais de Saúde

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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Nome do Curso: Validação de sistemas computadorizados
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 16h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 21/03/2017 a 22/03/2017
LOCAL: Curitiba/PR
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das VISAS Municipais e Estadual

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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Nome do Curso: Atualização em Políticas de Controle do Tabagismo
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Fiocruz
CARGA HORÁRIA: 80h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 17/07/2017 a 28/07/2017
LOCAL: Rio de Janeiro/RJ
Objetivos do curso
Formar profissionais da rede SUS, com ênfase
em profissionais das Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde na abordagem dos
temas de controle do tabaco; oferecer
informação básica a profissionais da vigilância
sanitária no controle do tabagismo e envolver
profissionais de nível superior de outras áreas
responsáveis pelas políticas pública, tais
como: legislativa, educativa, econômica e
social, dentre outras.
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do
município e do estado

Conteúdo do curso
Módulo 1: Introdução às Doenças Crônicas NãoTransmissíveis (DCNT), com ênfase para a
epidemia do tabagismo no Brasil e no Mundo
Módulo 2: Convenção-Quadro do Controle do
Tabaco
Módulo 3: Políticas nacionais e internacionais
de controle do tabaco

Saiba mais sobre o curso em: ggtab@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Oficina de capacitação em controle dos produtos
derivados do tabaco
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 20h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01/07/2017 a 30/11/2017
LOCAL: Um Estado em cada uma das cinco regiões
Objetivos do curso
Capacitar os profissionais das vigilâncias
sanitárias dos Estados e Municípios para o
controle dos produtos derivados ou não do
tabaco, com a finalidade de aprimorar as
ações de fiscalização.
Modalidade
Presencial
Público
Servidores do SNVS (Anvisa, estados e
municípios)

Conteúdo do curso
Panorama geral do controle do tabaco no
mundo e no Brasil
Registro dos produtos
Proibição da propaganda
Exposição dos produtos derivados ou não do
tabaco;
Ambientes livres do uso de produtos fumígenos
Fiscalização

Saiba mais sobre o curso em: ggtab@anvisa.gov.br
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Nome do Curso: Oficina de monitoramento das ações de controle do
tabaco
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA: 16h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 2º semestre
LOCAL: Rio de Janeiro/RJ
Objetivos do curso
Atualizar o SNVS com as informações sobre as
ações da GGTAB desenvolvidas desde a última
oficina de monitoramento, monitorar as
ações realizadas pelas Visas Estaduais e
Municipais para o controle do tabaco,
possibilitar a troca de experiências entre o
SNVS e avaliar as demandas do SNVS,
auxiliando-os para a realização do controle do
tabaco.
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Conteúdo do curso
Atualização referente às legislações aplicadas
ao controle do tabaco;
Ações desenvolvidas pela GGTAB desde a última
oficina de monitoramento;
Ações desenvolvidas pelas VISAS Estaduais e
das capitais, desde a última oficina de
monitoramento (as VISAS irão realizar as
apresentações);
Apresentação das Capacitações previstas para
2017 e encaminhamentos necessários;
Apresentação das próximas ações a serem
realizadas para o controle do tabaco no Brasil.

Saiba mais sobre o curso em: ggtab@anvisa.gov.br

Nome do Curso: Comunidade de práticas sobre o controle do tabaco
para fiscais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Fiocruz
CARGA HORÁRIA:100h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01/08/2017 a 31/12/2017
LOCAL: A definir
Objetivos do curso
Agregar conhecimentos e promover o
compartilhamento
de
informações,
experiências e formas de atuação entre os
profissionais do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária envolvidos com as ações
de controle do tabaco.
Modalidade
EAD

Conteúdo do curso
Panorama geral sobre a epidemia do tabaco no
Brasil e no mundo e as ações para o seu
controle;
Organização das rotinas dos Fiscais de Vigilância
Sanitária relacionadas às ações de Controle do
Tabaco;
Regulação de Produtos derivados de Tabaco;
Publicidade, promoção e patrocínio de
produtos derivados de tabaco;
Ambientes livres de fumaça.

Público
Servidores do SNVS (Anvisa, estados e municípios)

Saiba mais sobre o curso em: ggtab@anvisa.gov.br
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Nome do Curso: Aperfeiçoamento e especialização em vigilância
sanitária e saúde ambiental
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual BA
CARGA HORÁRIA: 360h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03/04/2017 a 11/12/2017
LOCAL: Barreiras, Porto Seguro e Juazeiro/BA
ESTADOS PARTICIPANTES: Bahia
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Qualificar e integrar as equipes de VISA e VSA Processo saúde doença, políticas públicas de
Modalidade
saúde modelos de atenção a saúde,
EAD e presencial
metodologia
da
pesquisa
científica,
Público
comunicação em saúde, informação saúde,
Servidores da vigilância sanitária do município planejamento, gestão e avaliação em saúde,
e do estado
educação em saúde, vigilância sanitária, poder
de polícia, instrumentos legais no processo de
trabalho, inspeção sanitária, trabalho em
equipe, ética, registro de produtos, coleta de
amostra, processo administrativo sanitário,
vigilância saúde ambiental.

Saiba mais sobre o curso em: divisa.ngp@saude.ba.gov.br ou (71) 32705818/5876

Nome do Curso: Curso básico de vigilância sanitária
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Escola de Saúde Pública do Ceará
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 15/05/2017 a 19/05/2017
LOCAL: Fortaleza/CE
ESTADOS PARTICIPANTES: Ceará
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar os Profissionais envolvidos com a Reconhecer as responsabilidades de Visa frente
Vigilancia Sanitária dos municípios do Ceará, aos seus objetos de intervenção (produtos
na perspectiva de instrumentaliza-los para o serviços de saúde, legislações)
desenvolvimento de ações relacionadas as
medidas de promoção e proteção à saúde da
população.
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Saiba mais sobre o curso em: www.esp.ce.gov.br ou (85) 3101-1400
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Nome do Curso: Atualização em vigilância sanitária
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual CE – Escola de Saúde Pública CE
CARGA HORÁRIA: 80h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 14/08/2017 a 18/08/2017
LOCAL: Escola de Saúde Pública do Ceará
ESTADOS PARTICIPANTES: Ceará
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Instrumentalizar os Serviços de Vigilância Executar ações de prevenção e diminuição dos
Sanitária, por meio da atualização dos seus riscos associados às ações
profissionais, de modo a melhor qualifica-los
para a gestão e execução de ações próprias,
contribuindo para o fortalecimento deste
campo da saúde pública.
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Saiba mais sobre o curso em: www.esp.ce.gov.br ou (85) 3101-1400

Nome do Curso: Atualização em vigilância sanitária
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual AM
CARGA HORÁRIA: 120h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 03/04/2017 a 10/11/2017
LOCAL: Manaus/AM
ESTADOS PARTICIPANTES: Amazonas
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Atualizar os servidores das visas municipais da Módulo I - Noções Básicas de VISA e Engenharia
região do Amazonas, municípios de interesse de VISA
turístico, além dos municípios sede de região Módulo II - Ações de VISA em serviços e
de saúde, para fortalecimento do processo de produtos
gestão e ações de Visa.
Módulo III - Processo Administrativo Sanitário
Modalidade
(P.A.S) e Práticas
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Saiba mais sobre o curso em: devisa@fvs.am.gov.br ou (92) 3182 8535
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Nome do Curso: Aplicação de autos de intimação e infração, processo
administrativo
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Municipal
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 30/05/2017 a 30/06/2017
LOCAL: A definir
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Dar segurança aos fiscais na execução das leis Criação nos municípios das comissões
Modalidade
julgadoras, elaborações de autos, montagem do
EAD
processo administrativo.
Público
Servidores da vigilância sanitária do município

Saiba mais sobre o curso em: soelitonvisa@yahoo.com.br

Nome do Curso: Aplicação de autos de intimação e infração, processo
administrativo
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Municipal - Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 30/05/2017 a 30/06/2017
LOCAL: Ipirá/SC
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Dar segurança aos fiscais
Criação nos municípios das comissões
Modalidade
julgadoras, elaboração de autos, montagem do
EAD e presencial
processo administrativo.
Público
Servidores da vigilância sanitária do município

Saiba mais sobre o curso em: stockmann_dany@hotmail.com
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Nome do Curso: Processo administrativo sanitário
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual SC
CARGA HORÁRIA: 80h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 14/02/2017 a 22/12/2017
LOCAL: A definir
ESTADOS PARTICIPANTES: Santa Catarina
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Capacitar autoridades de vigilância sanitária Princípios da administração pública e o papel da
em processo administrativo
autoridade sanitária; analisar processos e
Modalidade
procedimentos
EAD
Público
Servidores da vigilância sanitária do município
e do estado

Saiba mais sobre o curso em: cursopas@saude.sc.gov.br ou (48) 3251-7985

Nome do Curso: II Semana municipal de vigilância sanitária
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Municipal, Escola Técnica do SUS e Outras
instituições
CARGA HORÁRIA: 40h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 31/07/2017 a 05/08/2017
LOCAL: Blumenau/SC
ESTADOS PARTICIPANTES:
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Apresentar as ações de vigilância sanitária no Exposição e palestras sobre as ações de
processo de cuidado a saúde no município.
vigilância sanitária
Modalidade
Presencial
Público
Servidores da vigilância sanitária do município

Saiba mais sobre o curso em: Escola Técnica do SUS Blumenau (47) 3323-5485
A/C: Gisele Ruaro: giseleruaro@gmail.com / Vigilância Sanitária e Ambiental de
Blumenau (47) 3381-6230 A/C Marcos Carvalho: marcos@blumenau.sc.gov.br
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Nome do Curso: Curso básico de vigilância sanitária, ambiental e
saúde do trabalhador
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual GO
CARGA HORÁRIA: 110h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 11/04/2017 a 06/02/2018
LOCAL: a definir
ESTADOS PARTICIPANTES: Goiás
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Qualificar profissionais que atuam em ações Vigilância Sanitária no contexto do SUS
de Vigilância em Saúde, em nível Análise de Situação em Saúde e Risco Sanitário
Central/Regional/Municipal, com vistas a Sistemas de Informação em VISA
contribuir para o aperfeiçoamento do Contextualizando a Vigilância Sanitária de
processo de trabalho na área de vigilância Produtos
sanitária, ambiental e saúde do trabalhador
Fiscalização de produtos de interesse à saúde
Modalidade
Vigilância Pós-comercialização e Pós-uso
EAD
Monitoramento da Qualidade de Produtos
Público
Contextualizando a Vigilância Sanitária em
Servidores da vigilância sanitária do município Serviços de Saúde
e do estado
Introdução à Segurança do Paciente e Controle
de Infecção em Serviços de Saúde
Instituição de Longa Permanência para Idosos e
Comunidade Terapêutica
Serviços de Estética Sem Responsabilidade
Médica
Vigilância Sanitária em Saúde Ambiental e
Fiscalização de Ambientes
Inspeção em ambientes e processos de trabalho
Regulação e Controle Sanitário em VISA
Ética e Trabalho em VISA

Saiba mais sobre o curso em: (62) 3201-3569
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Nome do Curso: Seminário estadual de vigilância sanitária
INSTITUIÇÃO REALIZADORA: Vigilância Sanitária Estadual/PR
CARGA HORÁRIA: 16h
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01/08/2017 a 05/08/2017
LOCAL: Curitiba/PR
ESTADOS PARTICIPANTES: Paraná
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Modalidade
Presencial
Público
Técnicos das Vigilâncias Sanitárias e RS e dos
Municípios

Saiba mais sobre o curso em: não informado
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