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estruturação do acesso, a ampliação do olhar da equipe 

no cuidado ao usuário, possibilitando um novo fluxo na 

unidade de saúde, apoiado na atenção integral. 

Programa “Sorria Itapira”
Vladen Vieira, Gerson Lopes, Elaine Quedas de Assis, 
Dalva Langaná

Endereço: Rua Rui Barbosa, 415, Centro, CEP 13974-
340, Itapira, SP, Brasil.
E-mail: vladen@terra.com.br 

O Programa “Sorria Itapira” promove a integração ser-
viço-universidade. Pesquisa epidemiológica realizada 
em 2005 mostrou nas crianças de 5 anos um alto índice 
de cárie (ceo 2,15), com prevalência do componente 
cariado (62,8%). A estratégia de ação envolveu dois 
professores responsáveis pelo estágio, 20 alunos de 
odontologia (3° ano), um Auxiliar de Cirurgião Dentista 
ACD, professores das EMEI e Coordenador de Saúde 
Bucal. Os pais foram informados e assinaram Termo 
de Consentimento. Alunos da UNICID realizaram tria-
gem e encaminharam as crianças de acordo com suas 
necessidades para realização de ART na escola ou para 
a UBS. As crianças participaram de ações coletivas de 
prevenção. Em 2007, foram examinadas 458 crianças 
e realizados ART em 224, sendo 524 restaurações, 501 
selantes e 73 crianças foram encaminhadas para UBS. 
Em 2007, foi encontrado o índice ceo 1,79 aos 5 anos 
de idade, com componentes obturado 64,7% e cariado 
35,3%, mostrando uma inversão nos percentuais em 
relação a 2005. A parceria entre a UNICID e a Prefeitura 
incorporou estratégias que objetivaram a formação 
integral dos futuros profissionais e a melhoria da 
saúde bucal da população atendida, diminuindo assim 
a desigualdade social e buscando a humanização das 
sociedades modernas.
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A abordagem em equipe multiprofissional com hi-

pertensos e diabéticos é uma necessidade atual nos 

serviços de saúde. Esta experiência visa relatar o 

projeto “Vida e Ação”, que objetiva promover ações 

terapêuticas e educativas em âmbitos individual e 

coletivo e estimular mudanças de hábitos de vida em 

indivíduos e famílias de dois Programas de Saúde da 

Família (PSF II e III) do município de Batatais, através 

de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e um 

Centro Universitário particular, com docentes e alu-

nos dos cursos de graduação em Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional e Nutrição. A partir do acolhimento dos 

indivíduos-alvo pelos agentes comunitários de saúde, 

define-se o grupo que será abordado pela equipe. O 

trabalho de atendimento na unidade de saúde é feito 

duas vezes por semana, quando o usuário é cuidado 

pelo enfermeiro, médico, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, nutricionista, dentista e fonoaudióloga. 

Esse projeto mostra possibilidades efetivas de ação 

no cuidado às famílias, através de comunicação mais 

aberta entre profissionais e usuários, atuando de modo 

a humanizar os cuidados, considerando a tríade aco-

lhimento, vínculo e autonomia.

Academia da Melhor Idade e Pinda 
Cidadã: promovendo saúde e 
cidadania em Pindamonhangaba
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O município de Pindamonhangaba iniciou, em 2007, a 

instalação de “Academias da Melhor Idade” (conjunto 

de aparelhos para a realização de atividades físicas 

projetadas para a melhor idade) e a realização do 

evento Pinda Cidadã (ação intersetorial, itinerante 

e regionalizada, com procedimentos, orientações e 
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atividades voltadas à prevenção e promoção da saú-

de), como parte integrante da política de promoção 

de saúde e cidadania, desenvolvida pela Secretaria de 

Saúde e Promoção Social. Considerando que a mudan-

ça no modelo de assistência à saúde é uma exigência 

contemporânea na esfera da Saúde Pública, cuidar 

da prevenção às doenças é um desafio constante para 

os gestores, trabalhadores e colaboradores da área 

da Saúde. Pindamonhangaba, município do Vale do 

Paraíba, com 135 mil habitantes, vem investindo 

nessa fórmula e observa resultados animadores, com 

repercussão popular imediata após a implantação e 

expansão dessas ações. 

Projeto Acompanhamento de Idosos
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Prefeitura da Cidade de São Paulo. Secretaria de Saúde.

E-mail: mariliaa@prefeitura.sp.gov.br
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O envelhecimento da população humana mundial e 

brasileira foi um dos maiores triunfos da humanida-

de no último século. Viver mais é uma conquista que 

se associa a um grande desafio: viver com dignidade 

e qualidade. Esse desafio requer o compromisso da 

família, da sociedade civil e do estado na oferta de 

respostas eficientes para suprir as necessidades da 

população idosa, advindas com o acréscimo dos anos 

à existência humana. O Projeto Acompanhamento de 
Idosos é uma política pública desenvolvida na cidade 

de São Paulo pela Secretaria Municipal da Saúde em 

parceria com a Associação Saúde da Família e o Centro 

Social Nossa Senhora do Bom Parto. O Projeto atende 

pessoas idosas em situação de fragilidade, que pos-

suem limitações nas atividades da vida diária. Para 

atendê-las, são contratadas profissionais denominadas 

“Acompanhantes de Idosos”, que prestam serviços nos 

domicílios oferecendo auxílios distintos para a me-

lhoria da qualidade de vida na comunidade, evitando 

ou postergando a internação em instituições de longa 

permanência para idosos.
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O INS (Índice de Necessidade em Saúde) foi desenvol-

vido para possibilitar a identificação de áreas e grupos 

populacionais prioritários quanto às necessidades em 

saúde na cidade de São Paulo. As necessidades con-

templadas são expressas nas condições demográficas, 

epidemiológicas e sociais da população residente nos 

diversos distritos, refletindo a demanda potencial aos 

serviços e permitindo a ordenação das regiões da cida-

de segundo graus de necessidade de investimentos e 

organização de ofertas na área da saúde. Além do seu 

valor final sintético, o INS foi construído considerando 

cinco componentes (crianças e adolescentes, gestantes, 

adultos, idosos e doenças de notificação compulsó-

ria) e pode ser utilizado de forma independente para 

propósitos específicos. Para cada componente foram 

selecionados quatro indicadores, que são relacionados 

e ponderados segundo a discrepância máxima de seus 

valores na cidade.
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Mortalidade Materna no Município 
de São Paulo – 2001 a 2005
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