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Sepse: curso de extensão em modalidade EAD 

 

A sepse é a principal causa que leva os pacientes internados nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) a óbito, portanto, os profissionais devem estar 
capacitados para atendimento desta patologia, a fim de prevenir e identificar 
precocemente a sepse. Deste modo, a Educação à Distância (EAD) pode ser 
vista, atualmente, como uma estratégia para a educação permanente frente às 
novas tecnologias e como uma inovação pedagógica na educação. Objetivo: 
Descrever a realização de um curso em EAD sobre sepse para acadêmicos de 
cursos de graduação da saúde, preceptores, tutores e residentes do Programa 
de Residência Multiprofissional com ênfase em intensivismo da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre. Metodologia: Relato de experiência sobre a 
realização de curso em EAD sobre sepse. Resultados: O curso “Sepse: 
abordagem multidisciplinar” ocorreu no mês de janeiro de 2014, o conteúdo foi 
apresentado em forma modular (seis módulos) e desenvolvido integralmente na 
modalidade EAD com carga horária de 30 horas, utilizando-se a ferramenta 
eXe-Learning através de recursos como o hot potatos. Para ter acesso, o aluno 
tinha um endereço correspondente dentro do Moodle, sendo apresentado com 
código e denominação específicos. Os temas abordados foram: Módulo I – 
Introdução, Conceitos, Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde, 
Guidelines; Módulo II – Principais patógenos causadores da sepse; Módulo III – 
SIRS, Sepses, Sepse Grave, Disfunção de múltiplos órgãos e sistemas; 
Módulo IV – Diagnóstico; Módulo V – Tratamento; Módulo VI – Avaliação. 
Participaram do curso 59 alunos, sendo 55,9% preceptores. Conclusão: As 

práticas pedagógicas ultrapassam os limites da sala de aula para alcançar uma 
prática ética, crítica, reflexiva e transformadora. Deste modo, a formação 
profissional orientada para o trabalho objetiva integrar conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessários ao processo de desenvolvimento 
profissional e humano. Portanto, a aplicação de material digital em disciplinas e 
oficinas de aprendizado digital como metodologia de ensino, rompe com 
paradigmas de tempo e espaço na aquisição do conhecimento. 


