
Contextualização 

A Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) surge como uma proposta do Ministério da Saúde (MS) para promover a 
especialização dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF), o qual teve grande expansão na última década. Diante da mudança 
no modelo de atenção à saúde, o curso de Especialização em Saúde Família, na modalidade de ensino a distancia, é uma iniciativa para a 
qualificação do profissional de saúde para que este se aproprie desta nova realidade de trabalho.  

Nesse contexto, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), constitui uma das instituições públicas de educação superior, 
conveniadas ao MS e credenciadas pelo Ministério da Educação, que compõe a Rede da Universidade Aberta do SUS, denominada UNA-
SUS/UERJ, e através das Faculdades de Ciências Médicas, Enfermagem e Odontologia, organizou e implementou o curso de Especialização 
em Saúde da Família, lançando a primeira turma no ano de 2011.  

O desenho didático-pedagógico do curso foi elaborado com o objetivo de provocar desafios capazes de estimular de forma ativa à leitura, à 
análise crítica e à realização de atividades relacionadas às situações-problema, apresentadas através dos casos complexos, articulando 
teoria e prática. Ao final do curso, o aluno elabora, individualmente, um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que consta da elaboração e 
aplicação de um Projeto de Intervenção (PI) construído paripassu com o desenvolvimento da disciplina do curso denominada Metodologia 
Científica. 

Metodologia 

Apresenta-se um relato de experiência da construção do Livro intitulado 
“Intervenções possíveis no território: Práticas em Saúde da Família no Sistema 
Único de Saúde”, que reúne em cada capítulo, os TCCs/PIs premiados em cada 
turma, de acordo com a categoria profissional do curso de Especialização em 
Saúde da Família UNA-SUS/UERJ. 
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Desdobramentos 

A publicação do livro proporciona o compartilhamento de experiências e práticas 
vivenciadas pelo profissionais em seu cotidiano, oportunizando aos demais 
profissionais da saúde, principalmente em locais remotos de trabalho, articulação 
de conhecimentos, habilidades e atitudes frente aos problemas de maior 
resolutividade no território, implicando na qualidade do atendimento prestado 
tanto em relação às necessidades individuais quanto coletivas.  
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