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Iniciativa de Saúde Global: 
Diabetes Awareness-Revisado
Este curso de iniciativa global de saúde 
cobre os detalhes da doença de 
Diabetes e os efeitos sobre a saúde. Isso 
inclui o signi�cado, tipos, fatos e 
estatísticas, sintomas e diagnósticos, 
medidas de prevenção e estratégias de 
coagem.

Registre-se aqui

Organização : Advance Learning
Duração : 2-3 horas
Data de início : Sob demanda

Certi�cado disponível

Abordagem dos Problemas 
Respiratórios no Adulto 
Comuns na Atenção Básica - 
Enfermagem
O objetivo do curso é quali�car a abor-
dagem dos principais problemas respi-
ratórios no adulto, melhorando a reso-
lubilidade da atenção básica. 

Certi�cado disponível
Data de início : Matrícula até 31/07/2021
Duração :  45 h

Organização : Universidade Federal de 
Pelotas

Registre-se aqui

Atenção a homens e mulheres 
em situação de violência por 
parceiro íntimo
Este curso tem por objetivo instrumen-
talizar os pro�ssionais de saúde para 
atuar na atenção a homens e mulheres 
em situação de violência por parceiro 
íntimo, a partir do reconhecimento 
dessas situações, além de oportunizar a 
incorporação desta atenção em seus 
processos de trabalho.

Certi�cado disponível
Data de início : Encerradas
Duração : 30 h
Organização : Universidade Federal de Santa Catarina

Registre-se aqui

Estudos de Enfermagem-Fac-
tores de Comunicação e Trans-
cultural

Aprenda sobre as necessidades huma-
nas básicas e a importância da comuni-
cação na enfermagem, com este curso 
gratuito de enfermagem online. 

Certi�cado disponível

Data de início : Sob demanda
Duração : 2-3 horas
Organização : AMEDD Center and School

Registre-se aqui

Doenças infectocontagiosas 
na atenção básica à saúde
O curso D é oferecido pelo Núcleo de 
Educação em Saúde Coletiva da 
Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal de Minas Gerais em parce-
ria com o Ministério da Saúde, Secreta-
ria da Gestão do Trabalho e da Educa-
ção em Saúde e Universidade Aberta 
do SUS.

Certi�cado disponível
Data de início : Encerradas
Duração : 60 h
Organização : Universidade Federal de Minas Gerais

Registre-se aqui

Dieta terapia

Aprenda sobre cuidar de pacientes, e os 
procedimentos e técnicas utilizadas em 
enfermagem moderna.

Certi�cado disponível

Data de início : Sob demanda
Duração : 2-3 horas
Organização : AMEDD Center and School

Registre-se aqui

Doenças ocasionadas por 
vírus respiratórios emer-
gentes, incluindo o COVID-19

Os coronavírus são uma grande família 
de vírus que causam doenças que 
variam desde o resfriado comum até 
doenças mais graves.

Certi�cado disponível

Data de início : Encerradas
Duração : 6 h
Organização : Fiocruz-Brasília

Registre-se aqui

Saúde da Mulher

Este módulo educacional trata do 
cuidado à saúde das mulheres. Com 
foco na atenção primária à saúde, habi-
lita os pro�ssionais de saúde para uma 
assistência completa à saúde da 
mulher.

Certi�cado disponível

Data de início : Encerradas
Duração : 60 h
Organização : Unifesp

Registre-se aqui

https://alison.com/courses/GHI-Diabetes-Awareness
https://alison.com/courses/Introduction-to-Nursing-Studies
https://alison.com/courses/Nursing-Studies-Diet-Therapy
https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/418011
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45383
https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/417778
https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/418334
https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/418441


Para elas: atenção integral à 
saúde da mulher em situação 
de violência
O curso Para Elas tem como objetivos a 
capacitação de pro�ssionais, a organi-
zação da rede de atenção e a produção 
de conhecimento e de material cientí�-
co, estratégias importantes para prover 
o cuidado à mulher da cidade, do 
campo e da �oresta. 

Registre-se aqui

Organização : Universidade Federal de Minas Gerais
Duração : 60 h
Data de início : Encerradas

Certi�cado disponível

Introdução à gestão da inova-
ção em medicamentos da 
biodiversidade
Perspectiva Histórica Relacionada aos 
Medicamentos da Biodiversidade e à 
Indústria Farmacêutica.

Certi�cado disponível
Data de início : AGUARDE NOVAS INSCRIÇÕES
Duração :  60 h

Organização : Centro de Inovação em 
Biodiversidade e Saúde (CIBS) e pelo 
Departamento de Educação de Farmanguin-
hos de Farmanguinhos/Fiocruz

Registre-se aqui

Manejo da coinfecção tuber-
culose-HIV (TB-HIV)

O objetivo é fornecer subsídios para 
que os pro�ssionais de saúde atendam 
integralmente, e de forma quali�cada, 
as pessoas coinfectadas por tubercu-
lose e HIV.

Certi�cado disponível

Data de início : AGUARDE NOVAS INSCRIÇÕES
Duração : 60 h
Organização : Fiocruz Brasília

Registre-se aqui

Zika: Abordagem Clínica na 
Atenção Básica
O curso objetiva capacitar os pro�ssio-
nais de saúde para minimizar os impac-
tos da Zika no país. Para tanto, as 
quatro unidades do curso tratam dos 
aspectos epidemiológicos, �siopatoló-
gicos, promoção à saúde, e prevenção 
de infecção pelo vírus Zika.

Certi�cado disponível

Data de início : 21/02/2019 - 30/06/2021
Duração : 45 h
Organização : Fiocruz-Mato Grosso do Sul

Registre-se aqui

Manejo do sarampo nos servi-
ços de saúde

Quali�car os pro�ssionais de saúde 
para identi�car prontamente o caso 
suspeito de Sarampo e conduzir ações 
de vigilância e atenção de forma opor-
tuna.

Certi�cado disponível

Data de início : Matrícula até 25/06/2021
Duração : 60 h
Organização : Fiocruz Brasília

Registre-se aqui

Atualização do manejo clínico 
da in�uenza
O objetivo da iniciativa é pro�ssionais de 
saúde que atuam em toda rede assisten-
cial para reforçar o manejo adequado da 
in�uenza, de acordo com os protocolos 
vigentes do Ministério da Saúde, que 
preconizam o uso da medicação antivi-
ral e a atenção especial aos casos de 
síndrome respiratória aguda grave.

Certi�cado disponível

Data de início : Matrícula até 25/06/2021
Duração : 6 h
Organização : Fiocruz Brasília

Registre-se aqui

Saúde da população negra

O objetivo do curso é proporcionar aos 
pro�ssionais de saúde a oportunidade 
para re�etirem e atuarem na perspecti-
va do cuidado centrado na pessoa e na 
família, visando à melhoria da quali-
dade de atendimento e à redução das 
desigualdades.

Certi�cado disponível

Data de início : AGUARDE NOVAS INSCRIÇÕES
Duração : 45 h
Organização : Fiocruz-Brasília

Registre-se aqui

Dengue: casos clínicos para 
atualização do manejo
O curso tem como objetivo atualizar os 
pro�ssionais de saúde sobre o diagnós-
tico e o tratamento da dengue, de 
acordo com as recomendações atuais 
do Ministério da Saúde.

Certi�cado disponível

Data de início : Matrícula até 25/06/2021
Duração : 10 h
Organização : Fiocruz Brasília

Registre-se aqui

https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/418333
https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/417652
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45289
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45291
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/node/50231
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/node/58516
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/45805
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/node/58435


Técnicas de análise espacial 
aplicadas à vigilância em 
saúde na atenção primária 
No cenário atual de constantes trans-
formações do espaço geográ�co, dos 
serviços e formas de trabalho e das 
condições de saúde das populações é 
exigido que o pro�ssional de saúde 
tenha capacidade de análise.

Registre-se aqui

Organização : Fiocruz Ceará
Duração : 40 h
Data de início : INSCRIÇÕES ABERTAS

Certi�cado disponível

Higiene das Mãos na Preven-
ção de Infeções

O curso destina-se ao cidadão, interes-
sado em aprofundar o seu conheci-
mento sobre a higiene das mãos na 
prevenção de infeções.

Certi�cado disponível
Data de início : abertas
Duração :  3 h

Organização : Direção-Geral da Saúde com a 
Ordem dos Farmacêuticos

Registre-se aqui

Prevenção de Infeções e Resis-
tência aos Antibióticos

O curso destina-se ao cidadão e tem 
como �nalidade promover a capacita-
ção e literacia para a prevenção de 
infeções e da resistência aos antibióti-
cos.

Certi�cado disponível

Data de início : abertas
Duração : 3 h

Organização : Direção-Geral da Saúde com a 
Ordem dos Farmacêuticos

Registre-se aqui

Curso Autoinstrucional de 
Enfrentamento da Covid-19 
no Sistema Prisional 

Atualizar os pro�ssionais de saúde e 
trabalhadores do sistema prisional 
quanto às ações de prevenção e assis-
tência no enfrentamento da COVID-19.

Certi�cado disponível

Data de início : Matrículas até 19/02/2021 
Duração : 15 h
Organização : Fiocruz Mato Grosso

Registre-se aqui

Uso Seguro e Responsável do 
Medicamento”, dirigido ao 
cidadão
O curso  tem como principal �nalidade 
promover o conhecimento e a adoção 
de comportamentos responsáveis e 
seguros na utilização dos medicamen-
tos.

Certi�cado disponível

Data de início : abertas
Duração : 30 h

Organização : Direção-Geral da Saúde com a 
Ordem dos Farmacêuticos

Registre-se aqui

COVID-19 Manejo da infecção 
causada pelo novo corona-
vírus
O curso Covid-19: manejo da infecção 
causada pelo novo coronavírus é uma 
realização do Campus Virtual Fiocruz, 
vinculado à Vice-presidência de Educa-
ção, Informação e Comunicação da 
Fiocruz.

Certi�cado disponível

Data de início : Matrículas até 14/04/2021 
Duração : 45 h
Organização : Fiocruz/PAHO/WHO

Registre-se aqui

ECare - COVID-19 - programa 
de atualização pro�ssional
Programa de atualização pro�ssional é 
dirigido a pro�ssionais de saúde que 
pretendam aprofundar competências 
dirigidas à otimização da prestação e 
gestão de cuidados a doentes 
COVID-19.

Certi�cado disponível

Data de início : abertas
Duração : 3 h

Organização : Escola Superior de Enferma-
gem do Porto

Registre-se aqui

Vacinação contra febre amare-
la
O minicurso apresenta situações diver-
sas sobre vacinação para febre amarela, 
trazendo orientações e re�exões para 
quali�car a recomendação de vacina e 
outras condutas associadas.

Certi�cado disponível

Data de início : Encerradas
Duração : 60 h
Organização : Fiocruz

Registre-se aqui

https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/node/39326
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/59553
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/covid19/acesse-o-curso/4251
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/cvf-node-30225-submission-2629
https://lms.nau.edu.pt/courses/course-v1:DGS+HMPI101+2019_T1/about
https://lms.nau.edu.pt/courses/course-v1:DGS+PIeRA101+2019_T1/about
https://lms.nau.edu.pt/courses/course-v1:DGS+URM101+2018_T1/about
https://www.nau.edu.pt/curso/ecare-covid-19-programa-de-atualizacao-profissional/



