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1. INTRODUÇÃO 

O modelo de atenção à saúde do Brasil é guiado pelas diretrizes da Atenção 

Básica (AB), tendo como a principal estratégia a Saúde da Família, 

proporcionando maior acesso, resolubilidade e ampliação das ações em saúde. 

A AB é a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a rede 

de atendimento à saúde, a qual deve ser o contato preferencial dos usuários no 

sistema de saúde (BRASIL, 2006; DUARTE; MOREIRA, 2018).  

Starfield destaca que a acessibilidade constitui-se no elemento estrutural 

necessário para que se atinja a atenção ao primeiro contato, à medida que 

possibilita a chegada das pessoas aos serviços de saúde. Sabe-se que em 

saúde o acesso é um atributo essencial para o alcance da qualidade nos 

serviços, além de estabelecer uma relação entre as demandas e as ofertas 

desses serviços para suprir a necessidade da população (FEKETE, 2006; 

MENDES, 2010).  

A acessibilidade em saúde pode ser reconhecida em duas classes: a sócio-

organizacional e a geográfica. A primeira refere-se aos aspectos estruturais 

(funcionamento) dos serviços que interferem na relação com os usuários, por 

exemplo, o tempo de espera para o atendimento. A segunda pode ser medida 

pela distância e tempo de locomoção, custo da viagem e barreiras geográficas 

(DONABEDIAN, 1988).  

Sabe-se que ainda enfrentamos grandes dificuldades nas duas classes da 

acessibilidade e uma das formas de diminuir essas barreiras entre os usuários e 

os serviços de saúde, além de atuar diretamente na ampliação de ofertas é o 

desenvolvimento de Unidades Móveis de Saúde (UMS), segundo o Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) as Unidades Móveis de Saúde 

trata-se de “Unidade Móvel Terrestre, veículo automotor equipado 

especificamente para prestação de atendimento ao paciente” (CNES, 2008). 

A UMS, além de permitir a propagação dos serviços em saúde, atua diretamente 

na integralidade do cuidado, frente às necessidades das populações, sobretudo 

quando esta vinculada a uma Instituição de Ensino Superior oportuniza ao 

discente a ampliação dos conhecimentos em saúde, humanização e a vivencia 

de oportunidades que acrescentará na sua formação.  
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Diante disso a Faculdade Vértice – Univértix instalada no Município de Matipó, 

localizado na região II da Zona da Mata do estado de Minas Gerais com 

população estimada em 2020 de 19.005 pessoas, desenvolveu as Unidades 

Móveis de Saúde (Ônibus da Saúde) para atuação no Município e regiões.  

 

Figura 1 – Algumas possibilidades ofertadas com a utilização das UMS relação 

Comunidade – Ensino – Serviço 

 

2. OBJETIVO 

• Promover acessibilidade aos serviços de saúde da população de Matipó 

e regiões 

 

• Realizar serviços em saúde a população do município de Matipó/MG e 

regiões 

 

• Promover relação ensino, serviço e comunidade 

 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Serviços de saúde odontológicos 

• Serviços de saúde médicos 

• Serviços de saúde enfermagem 

•Melhora nos acessos e serviços de saúde 

•Educação em Saúde

•Vigilância Epidemiológica

•Melhora na estruturação das Redes de Atenção a Saúde 

COMUNIDADE

•Foca em prevenção e promoção a saúde

•Gerenciamento de condições crônicas 

•Minimização de episódios agudos 

TRATAMENTO E 
PREVENÇÃO

•Indicadores em saúde

•Pesquisas Científicas

MENSURAÇÃO PROCESS-
SAÚDE DOENÇA
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• Serviços de saúde psicológicos  

 

3. METODOLOGIA 

Através dos cursos da área da Saúde da Faculdade Vértice – Univértix, o 

discente acompanhado pelos docentes dos respectivos cursos levará a 

comunidade através das UMS, atendimento de saúde, como consultas médicas, 

odontológicas, de enfermagem e psicológica, além de exames e educação em 

saúde no próprio local.  

As ações terão foco em prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento, além 

de promover saúde de forma humanizada, acolhedora, baseada em evidência 

científica e resolutiva 

Será elaborado um itinerante nas regiões, bem como as atuações em saúde.  
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Figura 1 – Algumas possibilidades ofertadas com a utilização das UMS 

relação Comunidade – Ensino – Serviço 
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As ações terão foco em prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento, 

além de promover saúde de forma humanizada, acolhedora, baseada em 

evidência científica e resolutiva 

Será elaborado um itinerante nas regiões, bem como as atuações em 

saúde.  
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