SÚMULA ORIENTADORA

Este documento orienta a atuação dos COSEMS na indicação de
alunos para a Capacitação EAD com tutoria de Integração da Vigilância
em Saúde e Atenção Básica a ser realizada no âmbito do projeto Aedes na
Mira.

1. A CAPACITAÇÃO:
1.1. Objetivo: As capacitações tem o objetivo de promover a integração
entre Vigilância em Saúde e Atenção Básica à Saúde e serão
implementadas de forma diferenciada para 03 públicos: gestores,
profissionais de nível superior e profissionais de nível médio e
elementar.
Todas essas capacitações serão ofertadas em formato EAD com
tutoria. Os tutores, após serem selecionados pelo CONASEMS, serão
formados pelo Instituto de Pesquisa e Apoio ao desenvolvimento Social
- IPADS.
1.2. Capacitação para Gestores:
1.2.1. Duração: 40 horas (EAD com tutoria)
1.2.2. Objetivos:
O objetivo da capacitação é fornecer ao gestor de saúde as
ferramentas necessárias para a elaboração e gerenciamento de seu
plano municipal de prevenção e controle de arboviroses, permitindo um
melhor enfrentamento desse complexo problema e a redução do
impacto dessas doenças sobre a saúde da população.
Espera-se que ao final da capacitação, o gestor possa identificar
necessidades a serem trabalhadas; programar e gerenciar atividades;
integrar equipes, setores e secretarias municipais visando a
integralidade das ações; padronizar insumos e equipamentos
necessários; entender mecanismos de financiamento e atribuições dos
diferentes entes federativos e definir mecanismos de avaliação e
monitoramento das ações.
O conceito norteador dessa capacitação parte do princípio de que para
a operacionalização das ações de controle do Aedes, haja organização
da rede de serviços de saúde, com ações de vigilância
estrategicamente inseridas nos serviços de atenção básica, tendo a
epidemiologia como norteadora das ações.

A capacitação será oferecida integralmente na modalidade EAD,
utilizando a plataforma Moodle, com carga horária de 40h. Está
previsto que ao final do curso, o aluno proponha ações de intervenção
visando o controle do Aedes.
Além disso, a capacitação tem os seguintes objetivos propostos:
 Assessorar o gestor de saúde no planejamento e
gerenciamento de seu plano municipal de prevenção e
controle de arboviroses permitindo um melhor enfrentamento
deste complexo problema e a redução do impacto destas
doenças sobre a saúde da população.
 Propiciar ao gestor entendimento de como as atividades de
assistência, prevenção e controle de arboviroses devem
estar integradas dentro das secretárias municipais de saúde
municipais e a imprescindibilidade de coordenar a integração
destas práticas.
 Propiciar ao gestor a capacidade de identificar necessidades
a serem trabalhadas; programar e gerenciar atividades;
integrar equipes, setores e secretarias municipais visando a
integralidade das ações; padronizar insumos e equipamentos
necessários; entender mecanismos de financiamento e
atribuições dos diferentes entes federativos e definir
mecanismos de avaliação e monitoramento das ações.
1.3. Capacitação para Profissionais de nível superior:
1.3.1. Duração: 40 horas (EAD com tutoria)
1.3.2. Objetivo:
Oferecer informações e apresentar um conjunto de ferramentas de
enfrentamento às arboviroses buscando desenvolver competências para
atividades de assistência, atividades de vigilância e controle de
arboviroses.
O curso será oferecido integralmente na modalidade EAD, utilizando a
plataforma Moodle, com carga horária de 40h. Está previsto que ao final
do curso, o aluno proponha ações de intervenção visando o controle do
Aedes.
1.4. Capacitação para Profissionais de nível médio/elementar:
1.4.1. Duração: 40 horas (EAD com tutoria)
1.4.2. Objetivo:
Capacitar os profissionais de nível médio e elementar para ações de
assistência, vigilância epidemiológica, controle do vetor, educação em

saúde e mobilização social, no âmbito de sua responsabilidade
profissional e técnica.
O curso será oferecido integralmente na modalidade EAD, utilizando a
plataforma Moodle, com carga horária de 40h. Está previsto que ao final
do curso, o aluno proponha ações de intervenção visando o controle do
Aedes.
1.5. Público-alvo: Gestores, profissionais de nível superior, médio e
elementar, devidamente indicados pelos COSEMS.
1.6. Carga horária: 40h (EAD com tutoria)
1.7. Data: Início previsto para Outubro de 2018.
O calendário oficial de início das aulas será divulgado oportunamente após
a finalização do processo de contratação e formação dos tutores.

2.

ORIENTAÇÕES PARA INDICAÇÃO DOS ALUNOS:

2.1. Os COSEMS irão elaborar uma lista de indicados pelos municípios
observando o seguinte fluxo:
2.1.1. Cada gestor poderá indicar 01 (um) aluno para representar o seu
município, podendo ser ele próprio ou algum membro da equipe
de saúde, sendo este profissional de nível superior, médio ou
elementar;
2.1.2. A referência para indicação é de 01 (uma) vaga por município.
Caso o gestor tenha interesse em indicar mais alunos que o
número de referência (01 aluno), os COSEMS poderão compor
uma lista reserva a fim de que esses profissionais do cadastro
reserva sejam chamados, caso algum município não envie
nenhuma indicação.
2.1.3. Os COSEMS irão solicitar aos indicados, a fim de compor a lista
de alunos, os seguintes dados:
2.1.3.1 Nome completo
2.1.3.2 Município/UF
2.1.3.3 Email
2.1.4. A lista de indicados, com os dados solicitados no item 2.1.3, deve
ser encaminhada ao seguinte email: tecnologia@ipads.org.br, aos
cuidados de Alessandro Arpetti, que por sua vez, enviará um
email aos alunos indicados com o link para que os mesmos
completem seus cadastros de inscrição através do site do IPADS.

2.1.5. O prazo para envio das indicações de alunos pelos COSEMS é
14/09/18.
2.1.6. Em situações excepcionais, o Comitê Técnico do projeto em
conjunto com os respectivos COSEMS irá avaliar todas as
situações que não obedeçam ou não estejam descritas neste
documento.

