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RESUMOS

Lei Arouca – 10 Anos de Saúde Indígena
A saúde indígena e o saneamento são as duas principais áreas sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O saneamento, porque tem
impacto direto na qualidade de vida da população, na prevenção e no controle
de doenças e agravos. A saúde indígena, em suas especificidades históricas,
exige aperfeiçoamento constante do atendimento, investimentos, aumento da
cobertura vacinal e atenção continuada. A Lei Arouca, que estabelece a criação
do Subsistema de Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas, destaca a
necessidade de que o modelo de atenção à saúde dessas populações leve em
consideração a realidade local e as especificidades de sua cultura. Esta publicação apresenta um relato histórico da atuação da Fundação na operacionalização
do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência no Sistema Único de Saúde – SUS
A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência define como propósitos
gerais a prevenção de agravos e a proteção da saúde, passando pela reabilitação,
da pessoa com deficiência. Tal política visa também ao fortalecimento dos movimentos institucionais voltados para a busca contínua da ampliação da acessibilidade
e da inclusão, assim como a constante melhoria do acesso às estruturas físicas. A
publicação desta cartilha é o resultado das inúmeras indagações dos usuários e seus
familiares sobre as ações de promoção, acessibilidade, prevenção de deficiências,
assistência à saúde da pessoa com deficiência e processos de reabilitação, incluindo
a dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, além das bolsas
de ostomias fornecidas pelo Sistema Único de Saúde em todo o País.

Guia dos Aplicativos Customizados para Atender às Demandas Específicas de
Gestão da Informação da BVS MS no Âmbito do Ministério da Saúde
A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é reconhecida como uma coleção descentralizada e dinâmica de fontes de informações técnico-científicas em saúde, organizada
e armazenada em formato digital e acessível de forma livre na internet. No Ministério da Saúde, a BVS é o setor responsável por garantir o acesso livre ao acervo
bibliográfico da esfera federal do SUS, proporcionando a integridade da informação
produzida. A ampla utilização do Modelo BVS no Brasil fez com que o suporte técnico aos seus aplicativos fosse cada vez mais demandado, o que levou à publicação
deste guia, que tem como principal objetivo demonstrar as diversas aplicações e
layout que o Modelo BVS permite criar em uma instituição, descrevendo todos os
passos que foram dados para a adaptação dos aplicativos.
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25 de OUTUBRO
Dia Nacional de Saúde Bucal
Na última década, o Brasil avançou muito na prevenção e no controle da cárie em crianças. Contudo, a situação de adolescentes, adultos e idosos está entre as piores do mundo. E mesmo entre as crianças, problemas gengivais e dificuldades para
conseguir atendimento odontológico persistem. Para mudar esse quadro, o governo federal criou a Política Nacional de Saúde
Bucal, Brasil Sorridente, que reúne uma série de ações em saúde bucal, voltadas para cidadãos de todas as idades.
Até o lançamento do Brasil Sorridente em 17 de março de 2004, apenas 3,3% dos atendimentos odontológicos feitos
no SUS correspondiam a tratamentos especializados. A quase totalidade era de procedimentos mais simples, como extração
dentária, restauração, pequenas cirurgias e aplicação de flúor.
A Política Brasil Sorridente propõe garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que esta é fundamental para a saúde geral e a qualidade de vida da população. Ela está articulada a outras
políticas de saúde e demais políticas públicas, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal apontam para uma reorganização da atenção em saúde bucal em todos
os níveis de atenção, tendo o conceito de cuidado como eixo de reorientação do modelo, respondendo a uma concepção de
saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade de vida e intervenção
nos fatores que a colocam em risco – pela incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e do desenvolvimento de ações intersetoriais.
A produção do cuidado traz consigo a proposta de humanização do processo de desenvolver ações e serviços de saúde. Implica
a responsabilização dos serviços e dos trabalhadores da saúde, em construir, com os usuários, a resposta possível às suas dores,
angústias, problemas e aflições de uma forma tal que não apenas se produzam consultas e atendimentos, mas que o processo
de consultar e atender venha a produzir conhecimento, responsabilização e autonomia em cada usuário.
Assim, as ações e os serviços devem resultar de um adequado conhecimento da
realidade de saúde de cada localidade para, a partir disso, construir uma prática
efetivamente resolutiva. É imprescindível, em cada território, aproximar-se das
pessoas e tentar conhecê-las: suas condições de vida, as representações e as
concepções que têm acerca de sua saúde, seus hábitos e as providências que
tomam para resolver seus problemas quando adoecem, bem como o que fazem
para evitar enfermidades.
Ponto de partida para o exercício da cidadania, a construção da consciência
sanitária implica, necessariamente, tanto para gestores e profissionais
quanto para os usuários, a consciência dos aspectos que condicionam
e determinam um dado estado de saúde e dos recursos existentes para
sua prevenção, promoção e recuperação.

EXPEDIENTE

Texto adaptado da Política Nacional de Saúde Bucal, disponível em <http://www.saude.gov.br>. Acesso em: 08 dez 2009.
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