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Projeto de Vassouras para Capacitação na Saúde Bucal atrai
interesse do Ministério da Saúde
imprimir

Vassouras
Vassouras - O Secretario Municipal de
Compartilhar no Orkut
Saúde de Vassouras, Dr. José Carlos
Vaz Miranda Neto, manteve reunião,
Publicidade
no dia 19, com os professores. Luiz
Alberto Ferraz de Caldas e Carla
Gambá. A cerne do encontro foi a
avaliação e evolução do Projeto
Costurando a Saúde, inciado em abril
de 2006, que visa a capacitação de
equipes de Saúde Bucal no PSF.
O projeto envolve uma linha de
pesquisa coordenada pelos Drs. Luiz
Alberto e Carla Gamba, sob a
orientação dos pesquisadores
Francisco Groppo e Maria Cristina
Volpato, da FOP- UNICAMP. O objetivo é a capacitação de cirurgiões-dentistas que
atendem no PSF e CEO de Vassouras, juntamente com Professores da Faculdade de
Odontologia da USS; Agentes Comunitários de Saúde; e Auxiliares no atendimento do
"amigo especial", pessoas portadoras de cardiopatias, hipertensão, diabetes, entre
outros.
O pilar do projeto ergue-se a partir da tríade acolhimento, humanização e integralidade.
E, através de uma triagem criteriosa, o projeto visa otimizar o atendimento da rede
pública, qualificando a demanda e diminuindo filas, na medida em que protocolos são
inseridos na prática da clínica diária. O procedimento inclui uso de sedação consciente
em ambiente ambulatorial, quebrando paradigmas no conceito de referência e contrareferência, diminuindo os atendimentos hospitalares de alta complexidade, que têm
custos e riscos maiores.
O Projeto foi selecionado para participar da Primeira Expogest - Gestão Inovadoras no
SUS, em Brasília. Entre mais de 3.500 trabalhos inscritos, foi o único a sugerir uma
capacitação para Equipes de Saúde Bucal no PSF. Durante o evento, o teor e as idéias do
projeto foram explanados ao ministro da saúde, Agenor Álvares, que demonstrou mostrou
interesse nos resultados do programa. No último dia 16 Álvares transmitiu o cargo de
ministro a José Gomes Temporão, a quem indicou o projeto desenvolvido pela Secretaria
de Saúde de Vassouras.
O projeto encontra-se em fase de implementação de atendimentos. Vassouras é um
município, que, em termos de Saúde, tem características positivamente peculiares, com
gestão plena e atendimento de alta complexidade. Dispõe de cerca de 50.000 habitantes,
uma Faculdade de Odontologia, que participa do PRÓ-SAÚDE. O projeto federal pretende
inserir os acadêmicos na realidade do atendimento no SUS, e tem como lema a formação
do profissional com o perfil para o atendimento público, que privilegia os conceitos de
Acolhimento - Humanização e Integralidade. Desta forma a Secretaria Municipal de Saúde
de Vassouras, representada pelo Dr. José Carlos Vaz Jr., entende que a única forma de
viabilizar a Atenção Básica e o conseqüente sucesso do PSF no Brasil será através da
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capacitação dos profissionais que participam deste programa.
Legenda: O secretário de Saúde, José Carlos Vaz Miranda Neto, na reunião com os
professores Luiz Alberto e Carla
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