
Contexto: Na área da saúde, os sistemas de vigilância relacionam-se com as práticas 

de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adoptados para pre-

venção de doenças. O atual cenário de pandemia de SARS-CoV-2 demonstrou ampla-

mente a necessidade e os benefícios potenciais de sistemas de vigilância con�áveis 

para conhecer as características da população, rastrear eventos de saúde e funda-

mentar a tomada de decisões.

Objectivos gerais: O Curso Básico de Vigilância em Saúde visa explorar conceitos 

demográ�cos e epidemiológicos, capacitando os participantes com conhecimentos 

genéricos sobre vigilância em saúde.

De forma a potenciar uma lógica de conhecimento aplicado, o curso baseia-se em 

três fases:

1. Noções básicas – Porque precisamos de dados;

2. Estabelecer um sistema – Como devemos recolher os dados;

3. Análise e acção – Como devemos analisar os dados.

Destinatários: Licenciados, mestres e/ou doutores, preferencialmente numa das 

seguintes áreas: Biologia, Engenharia Geográ�ca, Epidemiologia, Geo-Demogra�a, 

Saúde Pública, Sociologia. Preferencialmente com experiência de trabalho (1 a 5 anos)

Competências Especí�cas 
• Conhecer os principais conceitos relacionados com a vigilância em saúde e vigi-

lância demográ�ca;

• Reconhecer a importância da recolha de dados e identi�car a informação mais per-

tinente para recolher;

• Compreender os fenómenos das transições demográ�ca e epidemiológica e as 

suas relações com a saúde e doença das populações;

• Ter a capacidade para calcular medidas básicas e fundamentais da epidemiologia 

e demogra�a.

Nota biográ�ca das formadoras 

Dra. Edite Rosário, socióloga, com mestrado em Demogra�a (Estudos da População e Ecologia 

Humana) pela Universidade Nova de Lisboa, e doutoramento em Saúde Pública pelo Instituto de 

Saúde Pública da Universidade do Porto. Tem trabalhado como investigadora social e colabora, 

desde 2010, com o CISA, onde desempenhou, durante 7 anos, a função de Coordenadora do 

Sistema de Vigilância Demográ�ca e de Saúde. No CISA desenvolveu trabalhos que aplicam a 

demogra�a e o conhecimento das componentes relacionadas com a população à investigação 

em saúde. 

Dra. Marion Muehlen, PhD, médica epidemiologista, fez o curso de medicina no Brasil e 

especializou-se em epidemiologia de doenças infecciosas no Instituto Robert Koch em 

Berlim, Alemanha. Durante 12 anos foi Coordenadora Cientí�ca do programa europeu em 

epidemiologia de campo, EPIET, no Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças na 

Suécia. Foi Coordenadora Cientí�ca do programa de pós-graduação em epidemiologia aplica-

da no Instituto Robert Koch em 2020 e desde março 2021 é consultora para a OMS em progra-

mas de epidemiologia de campo.

Enviar email com CV e carta de motivação para info@cisacaxito.org
até dia 7 de Junho. Mais informações 927 766 621.

16 de Junho a 30 de Julho
Online, quartas e sextas-feiras, 14h00 - 17h00

promotor promotor/�nanciador �nanciador


