Tecnologias em Saúde: o Observatório de Saúde Bucal da UFPE
Coordenadora: Nilcema Figueiredo

E-mail: nilcema@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

Unidade Geral: CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade de Origem: Medicina Social

Abrangência: Recife
Local de Realização: Laboratório de Gestão da Informação em Saúde Bucal /Nucleo de Integraçao Ensino e Serviço /
Centro Colaborador do Ministério da Sáude / NIES/LABGISB/CECOL/ UFPE

Resumo da Proposta:
Tem se constituído desafio o uso de tecnologias em saúde para minimizar os problemas locais seja no âmbito da
atenção, mas sobretudo à gestão dos serviços. O Observatório de Saúde Bucal da UFPE objetiva implementar atividades
de pesquisa, ensino e extensão com uso de tecnologias em saúde à avaliação de serviços em saúde bucal. As atividades
serão realizadas no Laboratório de Gestão da Informação em Saúde Bucal através do uso de ferramentas eletrônicas,
sistemas de informação em saúde e do Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade/MS. Serão ofertados relatórios
técnicos e científicos; assessoria junto aos serviços, além da condução de oficinas em planejamento, gestão e avaliação
em saúde com a participação de atores sociais externos. Far-se-á ainda, investigações junto ao público participante,
com fins de aperfeiçoamento dos modelos tecnológicos avaliativos. A equipe será constituída de docentes e discentes
de cursos: Odontologia, Saúde Coletiva; Residentes de Saúde Coletiva; e Informática. Constituir-se-á rede colaborativa
com participação dos diversos atores sociais envolvidos (gestores, gerentes, profissionais e usuários) dos serviços
odontológicos. Espera-se contribuir para a amplificação de aplicabilidade das metodologias tecnólogicas avaliativas em
saúde, além da melhoria da realidade local dos serviços, a partir das intervenções previstas.

Objetivo Geral:
O Observatório de Saúde Bucal da UFPE objetiva implementar atividades de pesquisa, ensino e extensão com uso de
tecnologias em saúde à avaliação de serviços em saúde bucal.

Objetivos Específicos:
1 -Utilizar os sistemas de informação em saúde para avaliação dos serviços de saúde bucal;
2 - Operacionalizar o uso do Portal CEO para avaliação de qualidade;
3 -Analisar dados disponíveis do PMAQ/AB E PMAQ/CEO;
4 - Qualificar os participantes do projeto no uso de tecnologias de saúde para avaliação, planejamento e gestão de
saúde; e,
5 - Assessorar os municípios na implementação das ações para melhoria dos serviços.

