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Conteúdo Programático do Curso “Doenças ocasionadas por vírus 
respiratórios emergentes, incluindo o COVID-19”

OBJETIVO GERAL:  Este curso fornece uma introdução geral ao COVID-19 e vírus respiratórios 
emergentes. E descreve os princípios fundamentais dos vírus respiratórios emergentes e como 
responder efetivamente a um surto.

TEMAS ABORDADOS:

Introdução| Breve introdução fornece uma 
visão geral dos vírus respiratórios 
emergentes, incluindo o COVID-19

Módulo A  | Introdução aos vírus respiratórios 
emergentes, incluindo o COVID-19

MA1 -  Unidade 1: Vírus respiratórios 
emergentes: vírus e transmissão

Objetivo de Aprendizagem:
• Ser capaz de explicar como os vírus 

respiratórios surgem e porque são uma 
ameaça global à saúde

Módulo B | Fortalecendo a vigilância e as 
investigações de surtos emergentes de 
patógenos respiratórios

Objetivo de Aprendizagem:
• Vigilância aprimorada
• Como conduzir uma investigação de surto em  

diferentes situações

Módulo C | Comunicação de risco e 
engajamento comunitário

MC1  - Unidade 1: Comunicação de Risco
Objetivo de Aprendizagem:
• Descrever as principais preocupações da 

comunicação de riscos de vírus respiratórios 
emergentes

• Listar ao menos três barreiras para a afetiva 
captação dos conselhos para a saúde

• Identificar intervenções-chave para a 
operacionalização da comunicação de risco 
durante um surto ou evento.

MC2  - Unidade 2: Engajamento 
comunitário

Objetivo de Aprendizagem:
• Descrever ao menos três razões porque os 

treinandos devem engajar as comunidades 
durante um surto

• Listar desafios enfrentados no engajamento 
comunitário (EC), e

• Descrever a abordagem para o efetivo 
engajamento comunitário na detecção, 
prevenção e resposta a um surto

Módulo D | Prevenção e resposta a um 
vírus respiratório emergente, incluindo o 
COVID-19

MD1  - Unidade 1: Prevenção e controle de 
infecções (PCI) e atendimento clínico

Objetivo de aprendizagem
• Descrever os princípios de prevenção de 

infecções na comunidade e nos serviços de 
saúde

Período em que o(a) aluno(a) realizou o curso:                        a   07/04/2020

Emitido via Plataforma Arouca. Verifique a autenticidade em:
https://www.unasus.gov.br/certificado/ERWHIMTA-AJHJBAAA.

06/04/2020




