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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O projeto visa a melhoria da saúde no município, especialmente nas áreas que há mais

dificuldade de acessibilidade no município de Apodi, Rio Grande do Norte, Brasil. O

odontomóvel (trailer), adquirido pela gestão, realiza ações e todos os tipos de atendimentos à

saúde bucal e todos, mas além disso também tem realizado consultas de nutrição, psicologia,

enfermagem e atendimento médico a depender da necessidade da população. Considerada

a porta de entrada e reguladora de todo o sistema de saúde a Atenção Primária à Saúde

(APS) tem, entre seus grandes desafios, o atendimento à população em zona rural,

assentamentos e áreas de dificuldade acesso à saúde, nesse sentido o Odontomóvel, surge

como estratégia para melhoria do serviço e ampliação da assistência integral, equânime e

universal.

Objetivos

Objetivo Geral

Promover saúde bucal e consultas especializadas através dos serviços prestados no

odontomóvel no município de Apodi, Rio Grande do Norte, Brasil.

Objetivos Específicos:

Atender a população de difícil acesso do município

Realizar consultas especializadas de acordo com a necessidade da comunidade

Implementar educação em saúde para a população assistida

Ampliar o serviço de atenção Primária à Saúde para toda a população, melhorando o

Sistema de Saúde e efetivando os princípios do SUS.

Metodologia

Para realizar a avaliação do projeto e a percepção da equipe de saúde, o estudo foi

sistematizado, pela enfermeira e coordenadora de Educação em Saúde, utilizando como

metodologia a observação das conversas informais realizadas pelos profissionais da equipe



de saúde: médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, odontóloga e auxiliar de consultório

dentário. Todos os dias a equipe desloca-se com um veículo Odontomóvel para realizar

atendimento à saúde nas comunidades rurais, assentamentos e locais de maior dificuldade

de acesso, especialmente onde a atenção básica não consegue chegar, a equipe do

odontomóvel busca melhorar o atendimento de saúde bucal, onde ocorre atendimento

odontológico de segunda a sexta, seja limpeza, extração, obturação, entre outros, como

também ocorre atendimentos com profissionais médicos, enfermeiros, nutricionistas,

psicólogos e fisioterapeutas a depender da necessidade da população a ser assistida. Além

disso, durante o trajeto, a equipe dialoga sobre a comunidade a ser atendida, planejando a

melhor forma de atendimento, realizando educação em saúde, palestras e demais ações que

colaborem para a melhoria em saúde.

Resultados

Devido os problemas de acesso da população ao serviço de saúde, muitos não conseguem

chegar as unidades básicas de saúde e comprometendo sua qualidade de vida. Dessa forma

o odontomóvel surge como uma estratégia fundamental para melhoria do serviço de saúde e

efetivação dos princípios do Sistema único de Saúde. O odontomnóvel em Apodi hoje conta

com uma equipe especializada em saúde bucal que atende dia de segunda a sexta em torno

de 10 a 12 pacientes por turno dos mais diferentes atendimentos. Além do atendimento de

saúde bucal, ocorre atendimentos com profissionais diversos da equipe de saúde da atenção

Básica e do NASF, a depender da necessidade, melhorando assim a saúde da população

assistida. Os pacientes acolhidos e atendidos relatam que são bem assistidos e que

aproveitam para realizar o seu cuidado como um todo, não só de forma curativa, mas

também de modo a promover saúde, sendo o foco da equipe de saúde o atendimento de

forma integral ao paciente.

Conclusões

O odontomóvel consiste em um projeto que possibilita a implementação de um consultório

odontológico em um trailer. Dessa forma, é possível chegar às pessoas com menos acesso à

saúde e com dificuldades de locomoção, promovendo uma democratização da odontologia e

de outros atendimentos em saúde, melhorando a qualidade de vida da população do

município de Apodi, Rio Grande do Norte, Brasil.
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