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CONTEXTO AMAZÔNICO
A Amazônia é marcado por grande extensão territorial e por iniquidades sociais, e onde as
políticas de saúde não priorizam a Atenção Primária em Saúde (APS).

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM APS
O curso de Especialização em Saúde da Família, idealizado e desenvolvido pela Universidade
Federal do Pará – UFPA, preenchendo uma grande lacuna na formação dos profissionais de
Saúde no contexto local, oportunizando educação continuada para grande número de
atores, à distância, por meio da plataforma Moodle, para vencer a enorme extensão
territorial da Amazônia. Através deste curso, far-se-á a integração da UFPA à rede UNA-SUS

OBJETIVOS

•Oportunizar a Especialização em Saúde da Família aos profissionais em atividade nos
serviços públicos de saúde em atuação na Amazônia;
•Enfoque no cuidado, na gestão e na educação em saúde;
•Suprir a carência de médicos especialistas em Medicina de Família e Comunidade (MFC);
•Levar educação permanente (EP) aos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

METODOLOGIA
•O Curso utilizará metodologias ativas com carga horária total de 364h, com aulas presenciais e
semipresenciais.
•Constituídos por dois Eixos:
Eixo 1: 7 módulos obrigatórios, construindo a EP na APS,
Eixo 2: módulos optativos com conteúdo por linha de cuidado em saúde.
•Os Eixos: Planejamento estratégico,
método científico (Problema, projeto, campo, análise e resultado)
processo clínico (diagnóstico, plano terapêutico e desfecho),
ensaio e a preparação de habilidades para intervir na realidade amazônica.

•Apoio presencial descentralizado:
Campi da UFPa- Belém, Altamira, Tucuruí, Bragança, Cametá, Breves, Soure
Infocentros de Santarém, Marabá e Macapá.
•Interdisciplinariedade : atividades em conjunto com Equipe de Saúde da Família (ESF) .
•Agente facilitador - papel de agente de educação permanente para ESF.
•Projeto de Intervenção (PI) voltado para os problemas locais - acompanhado pelo tutor em
EaD e pelo supervisor pedagógico.
•Cadernos de apoio produzidos pela instituição.
• Plataforma Moodle 2.0 : material instrucional
•Parcerias: Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde Pública, Secretarias Municipais
de Saúde, COSEMS e Conselho de Saúde.

