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O QUE É? Trata-se de uma capacitação 
em serviço. Os Programas de 
Treinamento em Epidemiologia 
de Campo, internacionalmente 
conhecidos pela sigla FETP (Field 
Epidemiology Training Program), para 
fortalecer a capacidade nacional em 
suas três esferas de gestão – federal, 
estadual e municipal – em relação 
às ações de vigilância em saúde e, 
também, de preparação e resposta às 
emergências em saúde pública.

Instituído no ano 2000, em seu nível 
Avançado, recentemente o EpiSUS 
incorporou a estratégia piramidal de 
treinamento em serviço, ampliando a 
oferta de treinamento aos trabalhadores 
da ponta com o seu nível Fundamental. 
Atualmente, está em planejamento 
a especialização em epidemiologia 
de campo, representando o nível 
Intermediário do treinamento.  

Em todos os níveis é 
prevista a máxima do 
“aprender fazendo”, 
com valorização da 
aplicação do conteúdo 
teórico na prática dos 
serviços do SUS.

EpiSUS-FUNDAMENTAL
Formato: duração de três meses (176 horas), havendo 
três momentos presenciais, intercalados com 
trabalhos a serem elaborados no local de trabalho. É 
oferecido por meio de parceria entre a Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde e 
as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

Dedicação: parcial.

População-alvo: profissionais do SUS que atuam 
nos territórios nas diferentes áreas da vigilância em 
saúde, atenção em saúde e laboratório.

Ano de implantação: 2017.

Balanço geral: mais de 1.000 profissionais 
capacitados em todas Unidades Federadas

EpiSUS-INTERMEDIÁRIO
Formato: representado por uma Especialização em 
Epidemiologia de Campo, é realizada por meio de 
parceria entre a SVS e a Fiocruz. A especialização lato 
sensu terá a duração de oito meses, com carga horária 
de 544 horas, composta por módulos presenciais 
mensais e atividades a distância.  

Dedicação: parcial.

População-alvo: profissionais com formação de nível 
superior, preferencialmente na área da saúde, com 
experiência profissional de pelo menos um (1) ano 
no desenvolvimento de atividades de nível superior 
nas áreas de saúde pública e afins com atuação 
comprovada.

Balanço geral: turma protótipo planejada para iniciar 
em fevereiro/2020.

EpiSUS-AVANÇADO
Formato: com duração de dois anos – 
aproximadamente 3.600 horas (80% prática e 20% 
teórica), o treinamento é concentrado em Brasília 
(DF) e sediado na SVS/MS. Os profissionais em 
treinamento são alocados em áreas técnicas e 
participam de investigações epidemiológicas, 
em apoio às Unidades Federadas, na vigência de 
situações e emergências em saúde pública.    

Dedicação: exclusiva e em tempo integral.

População-alvo: profissionais graduados com 
experiência profissional e pós-graduação em saúde 
pública ou áreas afins.

Ano de implantação: 2000.

Balanço geral: 139 profissionais capacitados e mais de 
360 investigações de campo apoiadas pelo Programa.


