COMUNICADO DE CANCELAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA
EM SAÚDE
Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (‘ESPIN’) em decorrência
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, por meio da Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020;
Considerando as medidas para enfrentamento da ESPIN, previstas na Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020,
pela Portaria 356 de 11 de fevereiro de 2020 (sobre operacionalização das medidas) e pela Portaria nº 5 de 17
de março de 2020 (que torna compulsórias as medidas previstas na Lei 13.979/2020);
Considerando a declaração do estado de transmissão comunitária da COVID-19 em todo o território nacional,
nos termos da Portaria 454 de 20 de março de 2020;
Considerando que, por força da pandemia e em observância às determinações trazidas pela Lei e Portarias
supracitadas, que culminou na suspensão das atividades educacionais do projeto PADEpiSUS e,
consequentemente do Curso de Especialização em Vigilância Saúde – EVS, conforme publicação data de 31 de
março de 2020, no endereço eletrônico
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/responsabilidadesocial/Documents/EVS%20SUSPENS%c3%83O%20DAS%20ATIVIDADES.pdf;
Considerando que a pandemia do novo Coronavírus permanece até a presente data e que a atual situação
epidemiológica não permite definição para retomada das atividades educacionais da forma que o projeto
requer;
Considerando que, diante deste fato e mediante a necessidade trazida pelo cenário vivenciado em decorrência
da pandemia frente às dificuldades e desafios apresentados, foi delineado, pelo Ministério da Saúde, por meio
da Secretaria de Vigilância em Saúde/SVS/MS, a readequação do projeto PADEpiSUS e de suas iniciativas
educacionais;
Considerando que, por força desta nova proposta, o projeto de apoio intitulado “Plano Ampliado de
Desenvolvimento da Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS – PADEpiSUS” (“PADEpiSUS”), sofrerá revisão
para adequá-lo a esta nova proposta pautada na realidade trazida pelo COVID-19;
Considerando que esta revisão abarcará o Curso de Especialização em Vigilância em Saúde, redefinindo sua
metodologia que impacta no perfil do ingressante nas iniciativas educacionais inicialmente previstas por este
projeto;
A SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, seguindo as orientações das
autoridades competentes trazidas por meio da nova proposta de metodologia educacional pautada nas
dificuldades e desafios vivenciados pelo enfrentamento do COVID-19, torna pública para ciência dos
interessados o CANCELAMENTO do CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
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