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VIRTUAL 
DE SAÚDE 
PÚBLICA
Aproximando o 
conhecimento da 
prática



O Campus Virtual de Saúde Pública (CVSP) é a plataforma educacional da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) cujo objetivo é contribuir para desenvolver as capacidades e as competências do pessoal da saúde, mediante 

a transformação dos serviços e práticas de saúde pública na Região das Américas.

O CVSP funciona como uma rede descentralizada de pessoas e instituições que compartilham cursos e recursos 

educacionais sobre temas de saúde pública relevantes aos países da região que são de livre acesso, por meio do uso 

de tecnologias da informação e comunicação.

VISÃO
Ser a plataforma virtual de referência 

para a capacitação de recursos 

humanos em saúde pública na 

Região das Américas.

PRINCÍPIOS
 – Bem público

 – Educação permanente em saúde

 – Recurso aberto e interoperacional

 – Gestão colaborativa

 – Sustentabilidade

MISSÃO
Liderar esforços estratégicos de 

colaboração entre os Estados 

Membros e outros parceiros para 

promover a capacitação dos 

recursos humanos em saúde, de 

todas as pessoas, em todos os 

lugares.

O QUE É 
O CAMPUS VIRTUAL DE SAÚDE PÚBLICA?



Os cursos do CVSP são de livre acesso e cobrem as áreas temáticas de cooperação técnica da OPAS: sistemas e 

serviços de saúde; equidade em saúde; equidade, gênero e diversidade cultural; emergências em saúde; doenças não 

transmissíveis e saúde mental; evidência e inteligência para ação em saúde; doenças transmissíveis e determinantes 

ambientais da saúde; e família, promoção da saúde e curso de vida.

O CVSP disponibiliza cursos nos quatro idiomas oficiais da OPAS (espanhol, francês, inglês e português) e emite 

certificados de conclusão aos participantes aprovados nos cursos.

CURSOS DE 
AUTOAPRENDIZAGEM
 – De livre acesso, sem limite de participantes.

 – O participante define o próprio ritmo de estudo.

 – Conteúdo atualizado a cada biênio para se manter 

relevante.

 – Organizados com seminários presenciais, segundo a 

necessidade dos países.

Entre 2007 e setembro de 2021, o CVSP ofereceu 210 cursos supervisionados  
e 226 cursos de autoaprendizagem sobre temas que estão alinhados às prioridades  
e aos objetivos da OPAS.

CURSOS SUPERVISIONADOS
 – Preparados para um grupo de participantes  

selecionados pelos países.

 – Oferecem orientação permanente de um tutor, que 

apoia o participante na elaboração de projetos de saúde 

específicos de acordo com as necessidades dos países.

 – Os coordenadores e tutores do CVSP provêm de 

diferentes instituições da Região das Américas e têm 

formação especializada nos temas ministrados.

QUAIS SÃO OS CURSOS OFERECIDOS
PELO CAMPUS VIRTUAL DE SAÚDE PÚBLICA?

No contexto da pandemia de COVID-19, as ações de cooperação técnica da OPAS foram apoiadas por meio de atividades 
virtuais à distância. Em março de 2020, o CVSP disponibilizou cursos de capacitação profissional para o pessoal de saúde como 
preparação para a pandemia de COVID-19. Um total de 9 cursos supervisionados e 29 cursos de autoaprendizagem foram 
adicionados, sendo 11 sobre temas especificamente relacionados à COVID-19. Até 3 de abril de 2022, mais de 895 mil pessoas 
haviam se inscrito em 24 cursos sobre atenção e resposta à COVID-19 e os efeitos da pandemia.
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Para mais informações sobre os usuários e países que utilizam o Campus Virtual de Saúde Pública, acesse https://www.campusvirtualsp.org/es/conoce-
quienes-son-los-usuarios-del-campus-virtual-de-salud-publica. 

QUAL É O PÚBLICO USUÁRIO
DO CAMPUS VIRTUAL DE SAÚDE PÚBLICA?

O CVSP tem mais de 1,8 milhão de usuários1 de 225 países e territórios em todo o mundo, em sua maioria 
trabalhadores da área da saúde e estudantes de ciências da saúde. São mais de 3,46 milhões de inscrições 
nos cursos do CVSP até o momento.

A maior parte dos usuários 
(93%) está na faixa de 26 a 55 
anos de idade, representando 
uma parcela considerável da 
força de trabalho nos serviços 
de saúde da região. Desse 
total, 13% são estudantes, o 
que demonstra o potencial do 
CVSP de fortalecer a formação 
educacional em temas de  
saúde pública.

O maior grupo de trabalhadores da 
área da saúde no âmbito do CVSP 
é composto por profissionais de 
enfermagem de diferentes níveis 
dos serviços de saúde, seguidos pelo 
pessoal da área médica e profissionais 
das áreas de psicologia, odontologia, 
farmácia, nutrição e fisioterapia. O 
quarto maior grupo é formado por 
profissionais da área de obstetrícia, 
assistência social e cuidadores.2 

1 Dados obtidos em abril de 2022.

2 Organização Pan-Americana da Saúde. 

Campus Virtual de Saúde Pública: Conoce 
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3 De 816.861 usuários pesquisados.
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O QUE 
OS PARTICIPANTES ACHAM DOS CURSOS?

“O conteúdo do curso me pareceu excelente; 
o intercâmbio com pessoal de outros países 
foi muito enriquecedor e a supervisão foi um 
apoio extraordinário durante todo o curso”.

Liderança para a gestão de políticas e 
regulação de recursos humanos em saúde

“Curso bastante útil. A concepção, o conteúdo e a estratégia 
pedagógica permitiram abordar o assunto com interesse, 
oferecendo a possibilidade de pesquisar, tirar dúvidas e me 
aprofundar. A relação com a orientadora foi excelente – ela 
me acompanhou sempre, estava constantemente à disposição 
para esclarecer dúvidas e preocupações, e suas sugestões 
procuraram melhorar o progresso do participante”.

Efeitos do mercúrio na saúde humana e no meio 
ambiente e considerações no âmbito da Convenção  
de Minamata sobre o Mercúrio 

“É um curso muito relevante. Sou muito 
grata pela oportunidade de atualizar meus 
conhecimentos. Há muita flexibilidade para 
fazer os cursos nos horários que nos convêm 
e servem de grande apoio ao nosso  
trabalho diário”.

Aferição automática precisa da  
pressão arterial

“O curso é muito interessante e importante para empregar 
estes conhecimentos na prática clínica, em prol de uma 
boa atenção na prevenção, diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento de recém-nascidos prematuros com 
retinopatia da prematuridade”.

Diretrizes para o manejo da retinopatia da 
prematuridade, prevenção e triagem

“É um excelente curso, me ajudou bastante em noções que eu não sabia que poderia aprender no ambiente de trabalho. 
Aprendi muito sobre os problemas decorrentes da crise que estamos enfrentando com a COVID-19, em que enfrentamos 
situações muito difíceis no trabalho e uma dor tão profunda que afetou constantemente a mim e à maioria dos colegas”.

Autocuidado para equipes que atuam na linha de frente em resposta a emergências



O CVSP trabalha em coordenação com os departamentos técnicos da OPAS na elaboração de cursos virtuais e 

recursos educacionais relativos a todas as áreas temáticas de cooperação técnica da Organização. 

Também trabalha junto às Representações da OPAS nos países da região e com instituições de ensino e educação em 

saúde pública, a fim de desenvolver produtos de acordo com as necessidades do pessoal de saúde de cada país.

COMO É FEITO O TRABALHO  
DO CAMPUS VIRTUAL DE SAÚDE PÚBLICA?

 – garantem a qualidade acadêmica

 – cobrem as áreas de capacitação em saúde pública 

exigidas pelos Estados Membros da OPAS

 – enquadram-se na perspectiva histórica da educação 

permanente em saúde e

 – promovem uma forte articulação entre o conhecimento 

teórico e os problemas dos serviços de saúde.

AS PROPOSTAS EDUCACIONAIS DO CAMPUS VIRTUAL DE SAÚDE PÚBLICA:

O Campus Virtual de Saúde Pública apoia a 
implementação da Estratégia de recursos 

humanos para o acesso universal à saúde e a 
cobertura universal de saúde ao melhorar a 

disponibilidade, a pertinência, a relevância 
e a competência do pessoal da saúde, a 
fim de tornar realidade a saúde universal 
e os objetivos da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.



O CVSP atua em rede e articula  
os seguintes nós:

NÓ REGIONAL
Núcleo central que hospeda os cursos coordenados 

 pelos departamentos técnicos regionais da OPAS em 

Washington, D.C. (Estados Unidos da América).

NÓ SUB-REGIONAL
Núcleo de gestão que coordena os projetos nas sub-regiões 

 do Caribe, América Central e América do Sul.

NÓ DE PAÍS
Sob a orientação da Representação da OPAS e da autoridade 

sanitária nacional, o CVSP oferece cursos organizados  

e ministrados diretamente por especialistas de cada país.

COMO ESTÁ ESTRUTURADO 
O CAMPUS VIRTUAL DE SAÚDE PÚBLICA?



INSCRIÇÕES
O Campus Virtual é acessível a todos os interessados 

(estudantes, pessoal de saúde e outros profissionais).  

Basta se inscrever e acessar os cursos disponíveis:

www.campusvirtualsp.org

Entre em contato conosco para obter ajuda com a 

elaboração e o planejamento de cursos: cvsp@paho.org.

Financiado com contribuição  
dos Estados Unidos de América

OPAS/HSS/HR/22-0016

© Organização Pan-Americana da Saúde, 2022. Alguns direitos reservados. Este trabalho é disponibilizado sob licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

@campusvirtualsp@campusvirtualsp

REDES SOCIAIS

http://www.campusvirtualsp.org
mailto:cvsp@paho.org
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F3.0%2Figo%2Fdeed.pt_BR&data=05%7C01%7Csenesmar%40paho.org%7Cf083e6ae0b5a4edc5bfe08da91221f6f%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C0%7C637981872994593053%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FQYi1FmQmVEORQUKjghuvT04Jz95FqFkKWe5Y8Z7LOo%3D&reserved=0

