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APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
Olá caro aluno!

Este primeiro módulo está dedicado à apresentação do Curso de Capacitação em Eventos Agudos na Atenção 
Básica, de forma bastante detalhada. Por meio dele, você conhecerá os motivos que levaram à sua proposição, 
os objetivos de aprendizagem que selecionamos para orientar os seus estudos, e as atividades que estarão 
disponíveis durante sua caminhada rumo ao conhecimento.

Além disso, você compreenderá como está organizada a estrutura didática do Curso, o funcionamento de 
cada ferramenta técnica e como será o processo de avaliação. Por fim, como não poderia deixar de ser, você 
verá algumas dicas sobre como estudar a distância e tirar o melhor proveito das facilidades que essa modali-
dade de ensino proporciona.

Será neste módulo introdutório que você terá a chance de testar todos os recursos didáticos disponíveis e de 
conhecer o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem e o sistema de suporte que o acompanhará durante 
o Curso. Este momento permitirá que você descubra qual é a sua maneira, o seu ritmo e a sua disciplina para 
estudar a distância. Em outras palavras, aqui você terá a oportunidade de se redescobrir como aluno e, com 
isso, alimentar seus conhecimentos profissionais para uma prática mais eficiente.

Tenha um bom estudo!

A Coordenação



Ementa
O atendimento de Eventos Agudos na Atenção Básica; o papel do profissional da Atenção Básica nos Eventos 
Agudos; o porquê de um curso sobre Eventos Agudos na Atenção Básica; como funciona o Curso; o papel do 
aluno no Curso de Capacitação em Eventos Agudos na Atenção Básica.

Objetivos de Aprendizagem
•  Relatar qual a importância de aprender sobre o atendimento de Eventos Agudos na Atenção Básica.

•  Descrever o porquê da existência de um Curso de Capacitação em Eventos Agudos para os profissionais da 
Atenção Básica.

•  Reconhecer a estrutura de funcionamento do Curso de Capacitação em Eventos Agudos na Atenção Básica.

•  Estabelecer uma organização de estudo que vise ao autodesenvolvimento.

Carga Horária
Por se tratar de um módulo introdutório, o tempo equivalente a essa leitura não será computado na carga 
horária total do curso.
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1. INTRODUÇÃO

Para iniciar seu estudo, é muito importante que você compreenda a importância do conhecimento dos Even-
tos Agudos na Atenção Básica. Por isso, preparamos um relato a partir de duas bibliografias do Ministério da 
Saúde: A primeira foi a Política Nacional de Atenção às Urgências, que nos apresenta as diversas portarias 
estruturantes para a atenção e a gestão na área de urgências. A segunda bibliografia utilizada partiu da série 
Cadernos de Atenção Básica, n. 28, “Acolhimento à Demanda Espontânea”, que apresenta diversos conceitos 
relacionados ao acolhimento e à importância da Atenção Básica na Rede de Atenção às Urgências.

Na sequencia, para que você tenha uma experiência agradável na busca pelo conhecimento, estruturamos 
todas as informações necessárias sobre o funcionamento do Curso de Capacitação em Eventos Agudos na 
Atenção Básica. Estude com atenção e em caso de dúvidas, remeta suas perguntas para os seus tutores, que 
assim que possível eles enviarão a sua resposta.

2. O atendimento dos Eventos Agudos na Atenção 
Básica
É fundamental que as Unidades de Atenção Básica es-
tejam inseridas e produzam concretas relações com 
o conjunto dos serviços que constituem a Rede de 
Atenção às Urgências no seu município ou em deter-
minada região.

Atualmente, as Unidades de Atenção Básica compõem 
a grande maioria dos estabelecimentos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e são responsáveis diretas pelo 
aumento da superfície de contato do setor de saúde 
com a população. Vinculadas à Rede de Atenção às 
Urgências (RAU), são efetivamente componentes da 
complexa rede de atenção aos Eventos Agudos que 
a elas recorrem, devendo, portanto, oferecer atendi-
mento com profissionais cada vez mais capacitados.

Entre os desafios e as necessidades da atenção às ur-
gências, destacam-se a estratificação de riscos  – de 
forma que se produza equidade – e a garantia de 
acesso aos serviços de acordo com a situação, bem 
como a integração entre as unidades assistenciais de 
diferentes perfis, como as de Saúde da Família, as de 
Pronto-Atendimento (UPA), o SAMU e os hospitais 
em geral, todos especializados.

A Atenção Básica deve constituir-se como grande arti-
culadora da rede de atenção à saúde, desenvolvendo-
-se como importante porta de entrada e ordenadora 
da rede básica, porém relacionando-se diretamente 
com a RAU. Dessa forma, o atendimento à demanda 
espontânea deve ser realizado pelas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), principalmente os casos de pacientes 
crônicos em episódios de agudização, mas também os 
casos de urgências e emergências que as procurem ou 
que ocorram no seu interior, o que é comum em pa-
cientes durante a espera de atenção. 

Essas situações de emergência exigem que a equipe 
esteja capacitada para diagnosticar precocemente os 
casos graves, iniciar manobras de suporte básico de 
vida e acionar o serviço de remoção para que haja 

a adequada continuidade do atendimento. Tais atri-
buições estão definidas na Política Nacional de Aten-
ção Básica (2011), bem como na Política Nacional de 
Atenção às Urgências (2006) e na Política Nacional de 
Humanização (BRASIL, 2004).

Entretanto, é fundamental que as Unidades Básicas, 
cada vez mais, sejam equipadas, disponham de profis-
sionais preparados e possuam adequada retaguarda 
pactuada para o encaminhamento dos pacientes que, 
uma vez acolhidos, avaliados e tratados, necessitem 
de cuidados de serviços de outro nível de complexi-
dade. Assim, mediados pelas Centrais de Regulação 
de Urgências e pela comunicação entre profissionais 
e gestores de diferentes níveis de serviços, devem ser 
pactuados e definidos os fluxos e os mecanismos de 
transferência ou encaminhamento dos usuários que 
necessitarem de outros recursos assistenciais, de for-
ma a garantir o acesso, em tempo oportuno, ao tipo 
de tecnologia necessária. 

O cuidado à demanda espontânea na Atenção Básica 
deve ser baseado nos princípios do acolhimento e da 
escuta qualificada à população, aliado à gestão local re-
flexiva e às boas práticas de atenção, de forma a garantir 
um atendimento humanizado, resolutivo e que propicie 
a criação de vínculo entre essas equipes de saúde e as 
pessoas que dela necessitam, legitimando esse ponto 
como a porta de entrada prioritária e preferencial para 

as redes de atenção à saúde do SUS.

Torna-se necessário, portanto, refletir sobre o acesso 
da população aos serviços de saúde na Atenção Bá-
sica e os possíveis fatores que possam favorecer ou 
dificultar a entrada do usuário no sistema de saúde, 
como: número de usuários por equipe, organização 
da demanda espontânea, localização do estabeleci-
mento, horários e dias de atendimento, infraestrutu-
ra adequada para o atendimento, entre outros. Nessa 
perspectiva, destacamos o caráter estruturante e es-
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tratégico que a Atenção Básica pode e deve ter na 
constituição das redes de atenção à saúde, na medida 
em que se caracteriza pela grande proximidade com 
o cotidiano da vida das pessoas e os coletivos em seus 
territórios, pois as Unidades Básicas são o tipo de ser-
viço de saúde com maior grau de descentralização e 
capilaridade. 

Também é importante destacar que, a despeito de a 
Atenção Básica não ser capaz de oferecer atenção in-
tegral, isoladamente, em todas as situações, ela pode 
dar conta de grande parte dos problemas e neces- 
sidades de saúde das pessoas e dos grupos populacio-
nais, articulando diversos tipos de tecnologias, des-
de que tenha (ou construa) disposição e capacidade 
de identificar e compreender as variadas demandas, 
problemas ou necessidades de saúde e de intervir 
nessas situações de forma resolutiva e abrangente. 

Consequentemente, a Atenção Básica, para ser reso-
lutiva, reconhecida e ter legitimidade, não pode ser 
o lugar onde se faz apenas promoção e prevenção 
no nível coletivo nem, tampouco, pode restringir-se 
a realizar consultas e procedimentos, por mais que 
essas se constituam como ações obrigatórias e essen-
ciais. Em outros termos, para ser resolutiva, a Aten-
ção Básica deve ter tanto capacidade ampliada de 
escuta (e análise) quanto um repertório, um escopo 
ampliado, de ofertas para lidar com a complexidade 
de sofrimentos, adoecimentos, demandas e neces- 
sidades de saúde às quais as equipes de profissionais 
estão constantemente expostas. Neste contexto, o 
acolhimento é um dos temas que se apresenta com 
alta relevância e centralidade.

Contudo, em razão dos princípios fundamentais 
descritos, faz-se necessário que sejam acolhidos, 
na condição especial que suscita, todos aqueles que 
buscarem a Unidade Básica por razões agudas e que 
necessitem de rápido acolhimento e intervenção. As 
equipes de profissionais devem ser formadas conti-
nuamente com esse intuito, sobretudo quando essa 
é a única porta de entrada de atenção à saúde, o que 
ocorre em muitos municípios do país.

Importante!

Existem várias definições de acolhimento, tanto nos di-
cionários quanto em setores como a saúde. A existência 
de várias definições revela os múltiplos sentidos e signifi-
cados atribuídos a esse termo, de maneira legítima, como 
pretensões de verdade. Então, o mais importante não é a 
busca pela definição correta ou verdadeira de acolhimento, 
mas a clareza e a explicitação da acolhida que é adotada ou 
assumida situacionalmente por atores concretos, de for-

ma a revelar perspectivas e intencionalidades. 

Nesse sentido, poderíamos dizer, genericamente, 
que o acolhimento é uma prática presente em todas 
as relações de cuidado – nos encontros reais entre 
profissionais da saúde e usuários, nos atos de receber 

e escutar as pessoas –, que pode acontecer de formas 
variadas (“há acolhimentos e acolhimentos”). Em outras 
palavras, ele não é, a priori, algo bom ou ruim, mas 
sim uma prática constitutiva das relações de cuidado. 
Sendo assim, em vez (ou além) de perguntar se, em 
determinado serviço, há ou não acolhimento, talvez 
seja mais apropriado analisar como ele se dá. O aco-
lhimento se revela menos no discurso sobre ele do 
que nas práticas concretas. Portanto, partindo dessa 
perspectiva, podemos pensar em modos de acolher 
a demanda espontânea que chega às Unidades de 
Atenção Básica.

Link

Para entender melhor as questões tratadas até agora, 
consulte o Caderno de Atenção Básica n. 28:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Acolhimento 
à demanda espontânea. (Cadernos de Atenção Básica, 
n. 28, v. I). Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponí-
vel em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/
geral/miolo_CAP_28.pdf>.

3. O acolhimento à demanda espontânea na Aten-
ção Básica
Por algumas razões, faz-se necessário acolher a de-
manda espontânea na Atenção Básica.

A primeira delas é porque, a despeito da existência 
de formas cientificamente fundadas de definição ob-
jetiva das necessidades de saúde e das formas de lidar 
com elas, é preciso entender que a ciência e os profis-
sionais de saúde não são os únicos definidores dessas 
necessidades. Queiramos ou não, o usuário também 
define, com formas e graus variados, o que é neces-
sidade de saúde para ele, podendo apresentá-la en-
quanto demanda ao serviço de saúde. E é importante 
que a demanda apresentada pelo usuário seja aco-
lhida, escutada, problematizada, reconhecida como 
legítima. Às vezes, há coincidência entre a demanda 
e o olhar técnico-profissional. No entanto, quando 
isso não acontece, é necessário um esforço de diálo-
go e compreensão, sem o qual são produzidos ruídos 
que se materializam, por exemplo, em situações de 
queixas, reclamações, retornos repetidos e busca por 
outros serviços.

A segunda razão é que os vários tipos de demanda po-
dem, em grande parte, serem acolhidos e satisfeitos 
na Atenção Básica, inclusive por meio das modalida-
des de tecnologias leve-duras – como conhecimento 
e protocolo – e duras – como materiais e equipamen-
tos –, que podem, e devem, estar disponíveis nesse 
tipo de serviço. Alguns exemplos de situações não 
programadas que podem ser acolhidas na Atenção 
Básica são: usuário com cefaleia ou tontura; pessoa 
com ardência ou dor ao urinar; alguém que está com 
insônia há uma semana; criança com febre; mulher 
com sangramento genital, entre outros. Essas situa-
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ções revelam que, apesar de ser necessário progra-
mar o acompanhamento das pessoas nas agendas dos 
profissionais – sob pena de a Atenção Básica redu- 
zir-se a um pronto-atendimento –, também é funda-
mental que as Unidades de Atenção Básica estejam 
abertas e preparadas para acolher o que não pode 
ser programado, neste caso, as eventualidades e os 
imprevistos. Afinal, como um usuário poderia deci-
dir o dia e a hora em que ficaria gripado ou teria dor 
de cabeça? Seria possível prevenir todos os casos de 
ansiedade e dor muscular? É evidente que não. O que 
não quer dizer que, diante desses casos, o modo de 
atuar seja somente do tipo queixa-conduta. Muitas ve-
zes, o acolhimento a essas situações demandará con-
tinuidade no cuidado; em outras, poderá requerer, 
inclusive, apoio matricial ou encaminhamento para 
outros serviços.

Outra razão é que, muitas vezes, os momentos de 
sofrimento dos usuários são fundamentais para a 
criação e o fortalecimento de vínculos. Afinal, são 
em momentos como esses que as pessoas costumam 
sentir-se desamparadas, desprotegidas, ameaçadas 
e fragilizadas. Sendo assim, é bastante razoável que, 
nesses casos, muitas delas recorram às Unidades de 
Atenção Básica, seja pela proximidade física ou pelo 
vínculo que possuem com os profissionais nos quais 
confiam. O fato de conhecer um usuário e sua his-
tória não só facilita a identificação do problema – o 
que, muitas vezes, evita exames e procedimentos 
desnecessários ou indesejáveis – como também favo-
rece o seu acompanhamento.

Não devemos esquecer, também, que mesmo os usu-
ários que são acompanhados regularmente pelas 
ações programáticas, podem apresentar exacerba-
ções em seu quadro clínico e demandar atenção em 
momentos que não o de acompanhamento agen-
dado. Se a Unidade de Saúde que os acompanha na 
atividade programada não os acolhe no momento de 
agudização, ocorre uma perda de legitimidade pe-
rante os usuários. Dessa forma, dá-se margem para 
que se construa na sociedade a imagem de que “a 
Unidade Básica de Saúde só serve para quando a pessoa 

está saudável; se estiver doente, tem é que ir a um pronto-
-atendimento ou a um hospital”. Não é preciso muito 
para que a UBS deixe de ser entendida a partir de sua 
real concepção e passe a ser encarada como um ser-
viço de menor relevância e de qualidade inferior, o que 
foge aos princípios estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde. 

Além disso, ao atender à demanda espontânea, as 
equipes de profissionais da saúde podem se deparar 
com a não efetividade de algumas condutas e proje-
tos terapêuticos prévios, ou com situações novas, que 
requerem a inserção de novas estratégias de cuidado 
e de reorganização do serviço. Por exemplo, como li-
dar com o usuário que só procura a Unidade quando 
está se sentindo muito mal? O que fazer com a se-
nhora poliqueixosa que aparece todo dia na Unida-
de? Diante de um usuário que apresenta vários pro-
blemas de saúde, por onde começar? Como atender 
à demanda espontânea adequadamente e, ao mesmo 
tempo, não prejudicar o atendimento programado e 
não sobrecarregar os profissionais?

Mas há uma demanda que se impõe, composta pelos 
que realmente necessitam de atendimento de urgên-
cia e emergência, que foge do padrão estabelecido de 
acolhimento, e que tem de ser priorizada. Esta é uma 
demanda especial, que chega à Unidade de Saúde 
ou que já está dentro dela, que se apresenta muitas 
vezes por meio de um usuário sem consciência, car-
regado por seus familiares, e essa vida depende de 
pronta e correta intervenção.

É fundamentalmente para essa demanda que nosso 
curso está voltado, com a devida especificidade téc-
nica, mas, também, com o entendimento do que real-
mente significa, em termos gerais, Eventos Agudos 
em Atenção Básica.

Cabe, por fim, ressaltar que não há receitas ou fór-
mulas suficientes para essas questões. O que se re-
comenda é que essas situações sejam objeto de 
conversa, decisão, experimentação e análise pelos 
profissionais das equipes, aproveitando as ferramen-
tas e experiências existentes, pois trata-se de uma 
prática em constante processo de construção.
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4. Educação a Distância
Educação a Distância (EaD) é todo processo de ensi-
no-aprendizagem, mediado por diversas tecnologias, 
em que professores e alunos não estão ao mesmo 
tempo na mesma sala de aula. Segundo o decreto 
que regulamenta essa atividade educacional, a EaD é 
caracterizada como uma modalidade educativa que 
faz a mediação pedagógica por meio da utilização de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o 
que possibilita que professores e alunos trabalhem 
separadamente em tempo e espaço.

Na Educação a Distância, destacam-se como elemen-
tos centrais:

•  a separação física entre professor e aluno; 

•  a influência da organização educacional;

•  a utilização de meios técnicos de comunicação 
para transmitir os conteúdos educativos; 

•  a previsão de uma comunicação de mão dupla; e 

•  a possibilidade de encontros programados, com 
propósitos didáticos e de socialização.

A utilização da metodologia de EaD na Universida-
de Federal de Santa Catarina (UFSC) é reconhecida 
nacionalmente por seus projetos inovadores e bem 
sucedidos. O mesmo se dá com as iniciativas educa-
cionais da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). 
Assim, em busca de mais um projeto de sucesso e a 
fim de contribuir com o desenvolvimento dos pro-
fissionais da Atenção Básica, a UFSC está oferecendo, 
na modalidade de Educação a Distância, o Curso de 
Capacitação em Eventos Agudos na Atenção Básica, 
de maneira a reforçar a integração ensino-aprendi-
zagem-atuação profissionalizante, que requer dos 
comprometidos com o curso uma dedicação de res-
ponsabilidade enquanto profissionais que abraçam a 
oportunidade de aperfeiçoamento existente no papel 
de aluno.

Todos os projetos pedagógicos da UFSC/UNA-SUS 
obedecem ao Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 
2005. Desse decreto, destacamos o Art. 13, o qual rege 
que os projetos pedagógicos de cursos e programas 
na modalidade a distância deverão:

I. obedecer às diretrizes curriculares nacionais, estabe-
lecidas pelo Ministério da Educação para os respectivos 
níveis e modalidades educacionais;

II.  prever atendimento apropriado a estudantes portado-
res de necessidades especiais;

III. explicitar a concepção pedagógica dos cursos e pro-
gramas a distância, com apresentação de:

a) os respectivos currículos;

b)  o número de vagas proposto;

c)  o sistema de avaliação do estudante, prevendo avalia-
ções presenciais e avaliações a distância; e

d)  descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais 
como estágios curriculares, defesa presencial de trabalho 
de conclusão de curso e das atividades em laboratórios 
científicos, bem como o sistema de controle de frequên-
cia dos estudantes nessas atividades, quando for o caso. 
(BRASIL, 2005)

Link

Para ter acesso ao texto do Decreto n. 5.622 na íntegra, 
consulte:
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia 
para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 5.622, de 19 de de-
zembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei n. 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 
Brasília, 19 dez. 2005. Disponível em: <http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/decreto/
D5622.htm>.
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5. Uma equipe trabalhando para o seu desenvolvimento
Estudar a distância, apesar de professores e alunos 
estarem em lugares e tempos diversos, não significa 
que você está sozinho. Por trás deste material, existe 
uma equipe enorme trabalhando para proporcionar 
as melhores condições para o desenvolvimento de 
suas competências profissionais.

Somos uma equipe multiprofissional de aproxima-
damente 100 componentes, formada por administra-
dores, dentistas, enfermeiros, médicos, pedagogos, 
redatores, designers, revisores, entre outros diversos 
especialistas responsáveis pela autoria dos conteúdos 
disponibilizados nos recursos que você vai encontrar 
no decorer dos módulos. 

Estamos ligados ideologicamente ao seu processo de 
desenvolvimento de competências por meio de al-
guns princípios pedagógicos. Esses princípios foram 
selecionados, dentre tantos outros possíveis, por nos 
parecerem ser os que melhor espelham o perfil dos 
participantes deste curso. São eles:

•  Consideração dos valores éticos e políticos no 
bem-estar social.

•  Compartilhamento do conhecimento organizado.

•  Priorização e incentivo da formação autônoma 
do aluno.

•  Abordagem a partir da instrução prática dos as-
suntos.

•  Análise situacional do conteúdo abordado.

•  Incentivo à flexibilidade de atuação, com vistas à 
resolução de problemas.

Esperamos que nossa linha de conduta e pensamento 
esteja realmente alinhada com as suas expectativas 
e que sua participação seja proveitosa, pois a cada 
passo que você der, estará percorrendo um caminho 
planejado e construído por uma equipe que pensou 
na melhor oferta de conhecimento para o seu aper-
feiçoamento profissional.

1 O Ambiente Virtual de Ensino 
e Aprendizagem nada mais é do 
que uma sala de aula que, em 
vez de ocupar um espaço físico, 
foi construída em um espaço 
virtual e dispõe de recursos até 
mais sofisticados do que aqueles 
disponíveis em uma sala de aula 
comum. Para que se construa 
um AVEA, é necessário que haja 
uma plataforma que o abrigue. 
No caso deste e dos demais cur-
sos desenvolvidos pela UFSC, a 
plataforma adotada é o MOODLE 
(Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment), um siste-
ma de apoio à aprendizagem em 
ambiente online, especialmente 
pensado com foco na educação e 
na interação entre estudantes e 
professores.

6. Ambiente do curso
Com o intuito de atingir os objetivos de aprendizagem propostos para o curso e, 
ao mesmo tempo, preservar a sua autonomia na gestão de seu aprendizado, nós 
planejamos e desenvolvemos um curso com uma gama de recursos educacionais 
flexíveis, que lhe permite escolher o quê e como quer aprender sobre determi-
nado tema.

Para que haja uma organização adequada do curso e o registro efetivo do seu 
desenvolvimento durante o mesmo, todas as mídias e suas atividades estão dis-
poníveis num Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA)1. Nós o cons-
truímos para que sua navegação seja bastante fácil e intuitiva.

Nesse ambiente, você encontra os conteúdos dos módulos disponibilizados em 
diferentes formatos, como: banners com notícias relevantes para os módulos, ro-
teiros de estudo dos módulos, livros em PDF (Portable Document Format), e-Books, 
páginas de aprendizagem online, casos clínicos, atividades de aprendizagem para 
tomada de decisões, materiais complementares, recomendações de vídeos dispo-
níveis na internet, contato com tutores para suporte e avaliações.
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Figura 1 – Interface do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem do Curso de Capacitação em Eventos Agudos na Atenção Básica.

Atenção, a primeira atividade que recomendamos é que, ao entrar no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, você 
acesse e estude com atenção o Guia do Aluno que elaboramos especialmente para você, aluno em capacitação profissional. 

Nesse material você poderá entender como funciona cada uma das ferramentas disponíveis no sistema.

7. Materiais didáticos e recursos disponíveis
Ao acessar um módulo de conteúdo específico, diversos recursos didáticos sobre o assunto estarão disponí-
veis para dar andamento aos seus estudos. Esses recursos estarão organizados em três camadas:

•  assuntos relevantes sobre o tema central do módulo com 3 chamadas rotativas;

•  Trilha de aprendizagem, que abrange: a apresentação do módulo, o pré teste, o conteúdo online, o caso 
clínico, a tomada de decisão e o pós teste; e 

•  Materiais complementares, onde estarão disponíveis o livro de conteúdo teórico (livro do curso) e a bi-
blioteca com as referências para Leituras Complementares.
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Contudo, sugerimos que, ao começar o estudo de 
cada módulo, você consulte as informações conti-
das no Roteiro de estudo no módulo de apresenta-
ção do curso. Esse documento apresentará nossas 
sugestões de encaminhamentos didáticos, que po-
derão ser úteis para o trajeto de sua aprendizagem. 
Trata-se de um material elaborado com uma visão 
tutorial, que fornecerá uma noção geral dos conte-
údos abordados no módulo, esclarecerão quais são 
os diferentes instrumentos didáticos disponíveis, 
contextualizará os processos de estudo e explicará 
como será o processo avaliativo.

A partir do Roteiro de estudo, você será instruído a 
utilizar todos os materiais disponíveis como fonte de 
conhecimento, o que, a cada atividade pedagógica 
realizada, possibilitará o aperfeiçoamento da apren-
dizagem através dos conteúdos que visam contribuir 
para a qualidade em sua atuação profissional.

Disponíveis nos módulos do curso, cada um desses 
recursos foi planejado com um objetivo didático es-
pecífico. Por isso, sugerimos que você pondere a res-
peito da relação que cada conteúdo tem com a sua 
prática profissional, importando-se em acessar todos 
os materiais didáticos disponíveis.

Observe, a seguir, uma explicação mais detalhada so-
bre os recursos didáticos disponíveis. 

•  Apresentação do módulo: dá as boas vindas e 
informa sobre o que será abordado no módulo.

•  Pré teste: pequeno questionário de auto-avalia-
ção, com 5 perguntas objetivas. Com esse questio-
nário, você poderá fazer uma auto-análise sobre 
o que sabe sobre o conteúdo que está começando 
a estudar.

•  Conteúdo online: também abordando as ques-
tões teóricas do módulo, esse recurso tem a fina-
lidade de facilitar a consulta de conteúdo, uma 
vez que está organizado no formato de objetos de 
aprendizagem que dispõem, separadamente, os 
diferentes tópicos contidos no módulo. 

•  Casos clínicos: este recurso possibilitará a você 
o exercício e o aperfeiçoamento do conhecimen-
to por meio da análise de uma situação-problema 
típica de Evento Agudo na Atenção Básica. Com 
a contextualização de uma situação e perguntas 
mobilizadoras, você acompanhará interativamen-
te todo o processo de atendimento ao paciente ou 
usuário.

•  Tomada de decisão: com um conjunto de pro-
cessos interativos, essa atividade servirá para au-
xiliá-lo na verificação da assertividade de suas de-
cisões frente ao caso analisado no recurso didático 
Caso Clínico, abordado anteriormente. Num jogo 

de acertos e erros, você aprenderá sobre as conse-
quências das suas decisões técnicas.

•  Pós teste: mesmo sendo um recurso de avalia-
ção que liberará a sua certificação, o pós teste tam-
bém foi elaborado de modo a servir como recurso 
de aprendizagem. Você terá mais de uma chance 
para resolver a sua avaliação e, para cada item 
de resposta, providenciamos uma explicação que 
esclareça as consequências da sua escolha. Dessa 
forma, mesmo resolvendo uma prova, você estará 
aprendendo.

•  Livro do curso: elaborados no formato de livros 
didáticos - em PDF ou ePubs -, podem ser baixados 
e impressos ou apenas lidos diretamente na tela 
– tanto em computadores quanto em tablets. Ne-
les estão contidos todos os conceitos teóricos que 
fundamentam o módulo.

•  Leituras complementares: esse recurso, even-
tualmente, apresentará um leque de documentos 
e recomendações de leituras capazes de ampliar a 
fundamentação teórica do módulo. A partir das lei-
turas complementares, você poderá aumentar ain-
da mais o seu leque de conhecimento, verificando 
o que outros autores dizem a respeito do tema.

Dentro desses recursos didáticos, você ainda poderá 
contar com alguns recursos instrucionais, como fo-
tografias, diagramas, ilustrações simples, ilustrações 
e animações e ícones gráficos.

8. Sistema de avaliação

O funcionamento do curso

Toda a dinâmica do processo ensinar-aprender foi 
idealizada no contexto de seu campo profissional, de 
sua disponibilidade de tempo e das demandas cada 
vez mais urgentes. Assim, o Curso de Capacitação em 
Eventos Agudos na Atenção Básica foi estruturado 
com a máxima flexibilidade didática, abrindo espaço 
para a sua autonomia no processo de aprendizagem 
e viabilizando a otimização do seu tempo. 

Os módulos serão disponibilizados para você de acor-
do com o cronograma organizado, juntamente com a 
senha e o endereço a ser acessado. Depois de dispo-
nibilizados e abertos para estudo, os módulos ficarão 
disponíveis para que você desenvolva seus estudos 
de acordo com suas disponibilidades. Você só preci-
sa estar determinado a concluir os módulos e todo o 
processo de avaliação dentro do período reservado 
para o curso e seguir ao máximos as orientações que 
receber dos tutores do curso. 



15APRESENTAÇÃO DO CURSO

Por ser um curso de capacitação com diversas flexibi-
lidades, o atraso no fechamento das avaliações poderá 
inviabilizar a emissão do seu certificado. Fique atento: 
você está inscrito em um curso de 120 horas, que deve-
rão ser finalizadas em três meses ou até a data limite 
informada no cronograma. Para finalizar o curso, você 
precisará, no mínimo, acessar os recursos didáticos onli-
ne, caso clínico, tomada de decisão e realizar o pós teste, 

obtendo o aproveitamento mínimo.

A prova

Ao final de cada módulo, você deverá participar de 
uma avaliação somativa – pós teste – obrigatória e 
com atribuição de nota, com a finalidade de respeitar 
as obrigatoriedades do processo de emissão de cer-
tificados. Como o projeto prevê uma certificação de 
capacitação profissional, não haverá necessidade de 
avaliações presenciais, porém, o acesso à avaliação 
online deverá ser individual e dentro dos prazos es-
tabelecidos.

O pós teste será composto por 10 questões de múl-
tipla escolha, geradas aleatoriamente pelo sistema a 
partir de um banco de questões de dificuldade me-
diana, previamente elaborado. Você poderá acessar 
e responder a prova quantas vezes julgar necessário, 
devendo obter a nota mínima para certificação e po-
dendo acessá-la para compreender melhor os feed-
backs das respostas escolhidas.

A aprovação

Você será considerado aprovado quando obtiver 
nota igual ou superior a 7.

Quando sua nota for inferior a 7, você será orientado 
a retomar os estudos e refazer a prova em outra oca-
sião. Quando você conseguir uma nota igual ou supe-
rior a 7, será orientado a respeito da possibilidade de 
refazer a prova para aumentá-la, uma vez que o sis-
tema registrará sempre a sua melhor nota alcançada. 

Assim que você concluir as 120 horas de curso e ob-
tiver o aproveitamento mínimo, caso a documenta-
ção requerida tenha sido entregue conforme os pré-
-requisitos da inscrição, o certificado com registro da 
UFSC será emitido.

9. Falando sobre interatividade
Levando-se em consideração o grande número de 
alunos esperados para o curso – a diversidade cultu-
ral esperada para esse público-alvo e o princípio pe-
dagógico do incentivo à formação autônoma –, nós 
preparamos para você algumas formas de interação:

Curso com o aluno

•  Atividades de tutoria assíncrona, para mediar 
com o professor de referência as dúvidas pontuais 
de conteúdo, auxiliar no que diz respeito ao siste-
ma e fazer os controles de acesso.

•   Guia do aluno, com orientações gerais sobre o 
curso – como informações sobre a navegação bá-
sica e os espaços da UFSC disponíveis para o cur-
so, além de maior detalhamento sobre avaliação e 
certificação.

Aluno com o curso

•  Mensagens com os tutores para dúvidas.
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FECHAMENTO DO MÓDULO

Caro profissional.

O principal objetivo de aprendizagem desta capacitação é fazê-lo compreender as implicações e as responsa-
bilidades existentes no atendimento de um evento agudo no cotidiano da Atenção Básica. 

É em tempos modernos – nos quais a educação perpassa por um processo de apropriação tecnológica e, por 
meio da internet, é possível construir o conhecimento de maneira autônoma e interativa – que o Curso de 
Capacitação em Eventos Agudos na Atenção Básica está se desenrolando. Por estar organizado em um Am-
biente Virtual de Ensino e Aprendizagem, parte-se do pressuposto de que você, profissional da saúde, tem o 
principal papel nesse processo de aprendizagem.

A aprendizagem, em seu significado mais amplo, sempre implica mudanças. Afinal, os novos conhecimentos e 
habilidades conquistados sempre nos levarão a ver o mundo com novos olhos e a adotar novos comportamen-
tos. Entretanto, essa aprendizagem só ocorre quando os atores principais estão profundamente motivados e 
envolvidos nesse processo. 

Sendo assim, aprender a distância vai exigir de você um esforço contínuo para a conquista de novas com-
petências – inclusive além daquelas já incluídas nos objetivos do curso – que se traduzirão em habilidades 
e qualidades que, quando articuladas com sua experiência prévia, contribuirão para o seu desenvolvimento 
profissional.

Você, como principal responsável nesse processo, precisa estar sempre atento às suas necessidades e difi-
culdades, e em constante processo autoavaliativo. Procure fazer dessa capacitação um momento prazeroso e 
enriquecedor.

Seja bem-vindo ao Curso de Capacitação em Eventos Agudos na Atenção Básica!

A Coordenação
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